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V

WOORD VOORAF

Dat dit onderzoek is uitgevoerd ia niet zo toevallig, de ANWB heeft
enkele jaren geleden zijn eeuwfeeat gevierd, dat het door mij is uitge-
voerd beruet op puur toeval.

Binnen het beatuur van de ANWB leefde bij enkele bestuuraleden al
enige tijd het idee en de behoefte om de geschiedenis van de vereniging
op wetenschappelijke wijze vast te laten leggen. Dat ik hierbij betrok-
ken ben gersakt heb ik uitaluitend te danken aan de voorsprask van
prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, die ten aanzien van dit karwei
alle vertrouwen in mij atelde. Toen dit vertrouwen ook werd overgenomen
door het bestuur van de ANWB, door mij de opdracht tot het schrijven van
zijn historie te verlenen, kon ik san de slag.

Omdat de materie voor mij volstrekt nieuw was, kwam ik er pas gaande-
weg achter wear ik mij aan geweagd had. Behalve dat ik ontdekte dat het
een enorme klue zou worden, werd ook mijn interesse voor het zo veelzij-
dige onderwerp in toenemende mate gewekt. De neeralag van mijn speuc-
tocht door het ANWB-archief, kan gezien worden als een bepaalde en
beperkte wijze van naar het object van onderzoek kijken. Er zijn nog
vele andere invalshoeken mogelijk, msar eveneens vele keuzemogelijkheden
ten asnzien van de te onderzoeken onderwerpen. Lang niet alles is in
deze atudie aan de orde gekomen.

Het voor u liggend reaultsat vormt onderdeel van een onderzoek naar
de eerste honderd jsar van het bestasn van de ANWB. De periode 1937 -
1983 zal in een later stadium asn de orde komen.

Een dergelijke atudie doe je niet alleen, zeker niet als echtgenote
van een man met een zeer drukke werkkring en ala moeder van twee kinderen.
Het mag duidelijk zijn dat ik tijdene mijn opleiding Sociologie, toen de
kinderen nog klein waren, nogal eena moest terugvallen op de bereidheid
van mensen in mijn directe omgeving om mij te helpen. Als het ooit gold,
gold het hier: beter een goede buur dan een verre vriend. Ik dank dan
ook ieder in mijn directe omgeving die mij in deze periode heeft bijge-
staen. Ook mijn man en kinderen ben ik dankbaar voor hun geduld en
belangstelling en het feit dat ze mij soms toch een beetje met mijn
studie en werk moeaten delen.

Vanuit de ANWB heb ik tijdens het onderzoek steeds alle medewerking
ontvangen en volledige vrijheid gehad bij de inzage van alle gewenste
archiefstukken. Met name de heer Th.J. Rroon, heeft hierbij een belang-
rijke rol geapeeld, terwijl mevr. M. de Grauw-Giphart als bedrijfsarchi-
varia zich ateeds bereid heeft getoond enige orde te scheppen in de
chaotische toestand waarin het archief zich op dit moment bevindt.

Voorts dank ik ir. F.H. van der Linde van Sprankhuizen (lid van de
Read van Toezicht en oud-voorzitter van de ANWB), J.D. ven der Harten
(oud vice-voorzitter), D.J. Engelen (secretaris van de vereniging) en
Th.J. Rroon (hoofd ezterne betrekkingen), voor hun vriendelijke begelei-
ding en kritische opmerkingen.

Bij de praktische uitwerking ben ik terzijde gestaan door mevr. T.
Vermaesen, die een belangzijk deel van het typewerk op uitatekende wijze
voor haar rekening heeft genomen en de heer H. van Deursen die de
grafieken op deskundige wijze heeft uitgevoerd.

Tenalotte, msar niet in de laatste plsata, wil ik mijn oprechte dank
betuigen asn mijn promotor prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, die mij
gedurende het onderzoek op zeer bijzondere en geheel eigen wijze heeft
begeleid.

Berlicum, 1989 M.F.A. Lindera-Rooijendijk
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PROBLEEMSTELLING EN VERANTWOORDING

In deze studie staat de ANWB Roninklijke Nederlandse Toeristenbond
centraal. In het gewone sprsakgebruik aangeduid als een organisatie,
msar formeel een vereniging. Het doorsnee ANFB-lid is zich nauwelijks
bewust lid te zijn van een vereniging, het ziet de ANWB als een organi-
satie die in ruil voor het lidmaatschapsgeld bepaelde diensten levert.
Een andere band dan een zakelijke bestaat er niet of nauwelijks tussen
de leden en de vereniging. Toch is deze relatie niet altijd zo geweest,
maar is in de loop van de geachiedenis onder allerlei invloeden in deze
richting ontwikkeld. Hoewel de ANWB in feite nog steeds een vereniging
ie, wordt zij dsarmee door praktiech niemand nog geidentificeerd. Boven-
dien kan men ook vastatellen dat het begrip vereniging voor vele vormen
van groepsverbanden wordt gebruikt, ook wanneer geen sprake ia van een
formele registratie ala zodanig. Omdat het begrip voor vele vormen van
het sociale leven wordt gebruikt levert het weinig inzicht op in het
verenigingsverschijnsel als geheel, noch in een specifieke vereniging.
Het is dasrom goed vooraf nader ean te geven wat onder een vereniging
wordt veratsan.

e. Het begrip vereniging

Om tot een werkbare definitie te komen stelt Jolles in zijn bijdrage
tot de sociologie van het verenigingsverschijnsel voor, de verenig-
ingsvorm als vorm van sociale samenhang, los te maken van het geheel
van concrete menselijke groeperingen (1). Daarmee komt hij tot twee
verschiilende betekenissen van het woord verenigen:
a. een sociale techniek, waarmee bepaalde handelingen van mensen in

groepsverband worden verricht, het verenigen,
b. een concrete sociale groep die ean bepsalde formele kenmerken vol-

doet, de vereniging.
Niet elke groep kan gezien worden ala een vereniging. In de literatuur
zijn door veracheidene onderzoekers een santal kenmerken vastgesteld.
Enkele zullen hier worden weergegeven. Jollea spreekt van een vereniging
wanneer de groep is samengesteld uit een bepeald deel van de samenle-
ving; deze gericht is op het behartigen van een of ineer wasrden; het
bestaan primair zijn realiaering vindt rond bepaalde activiteiten; het
geleid heeft tot sanwijzing van epecifieke functionarissen die voor de
activiteiten zorgdragen; de groep zelfetandig en onafhankelijk is ten
opzichte van de samenleving als geheel, zowel ten aanzien van de keuze
van wearden, activiteiten, als beatuur; toe- en uittreding moeten vrij
en vrijwillig zijn; zowel doelatelling, als activiteiten, als bestuur
zijn naar vorm san regela onderworpen; behoudene vorming van het be-
stuur, hebben alle leden een gelijk ethos ten aanzien van de nageatreef-
de waerden (2).

Fassaert, die zich bij zijn definitie baseert op veracheidene onder-
zoekera komt tot de volgende kenmerken: Er moet sprake zijn van:
- particulier initiatief en vrijwillige toe- en uittreding
- een democratiache inrichting
- een ,zekere a:ate van georganiseerdheid en zelfatandigheid, dat wil
zeggen, er moet sprake zijn van een zeker samenhangend geheel ven
autonome interne gedragaregela, welke eventueel kunnen uitmonden in
een wettelijk kader zoals atatuten

- het hebben van rechtsperaoonlijkheid (3).
Adriaansena benadrukt evennls Jollea en Fassaert de vrijwilligheid van
het lidmsatschap. Hieruit voortkomend onderkent hij de fundamentele
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gelijkheid van de leden als sociaal-structureel kenmerk. Dit komt deels
overeen met de democratische inrichting van Fasseert. Een derde kenmerk
is de individuele verantwoordelijkheid, eveneens voortkomend uit genoem-
de vrijwilligheid. Als vierde kenmerk noemt hij de 'partialiteit',
waarmee hij doelt op het feit dat de associatie maar beperkte rechten
kan doen gelden op de persoonlijkheid van haar leden (4).

Samengevat is een vereniging te omschrijven als een onafhankelijke
groep, gericht op bepealde waarden die in activiteiten worden omgezet en
onder leiding van vrij gekozen speciale functionazissen worden gereali-
seerd, waar bepaalde in vrijheid vastgestelde regels gelden voor alle in
vrijwilligheid toegetreden leden, voor zover deze regels betrekking
hebben op de door elle Leden nageatreefde doeleinden en waarden, die op
formele wijze worden vastgelegd. De nadruk ligt dua vooral op de vrij-
heid van keuze ten aanzien van waarden, activiteiten en bestuur, de
vrijwilligheid en de gelijkheid van de leden waertoe ook het bestuur
behoort en op de formele vastlegging van regels. Met name de vrijheid,
vrijwilligheid en gelijkheid onderscheidt de vereniging van de organisa-
tie. Bij een organisatie kan hiervan sprake zijn, bij een vereniging
moet hiervan sprake zijn.

b. Onderzoek naar het verenigingsleven

De wetenschappelijke belangstelling in Nederland voor het verenig-
ingsleven dateert van na de Tweede Wereldooriog, aanvankelijk als factor
in de wederopbouw en herstelperiode. Wellicht dat de opgaande lijn in
het verenigingsleven, waarvan direct na de oorlog sprake is mede aanlei-
ding vormt tot verdieping in het probleem (5).

De belangstelling voor het vecschijnsel komt volgens Fassaert vanuit
drie invalshoeken: de sociologische, de historische en de volkskundige.
Hi j geeft in zi jn artikel Vereniging en Verandering een uitgebreid verslag van
de stand van het.verenigingsonderzoek op dit moment, in en buiten Euro-
pa (6). Een van de eerste onderzoekera die zich in Nederland op meer
systematische wijze heeft beziggehouden met het organisatieverachijnsel
is J.J.A. van Doorn, met zijn dissertatie Een sociologische benadering van het or-
ganisatieverschijnse~ (1956). Jolles is echter degene geweest die de verenigings-
sociologie op het spoor heeft gezet, waarbij hij de vereniging beschouwt
als handeling, als sociale techniek en niet als instituut. In de jaren
zestig breidt het organisatie-onderzoek zich uit, wsarna in de zeventi-
ger jaren sprake is van een doordringen van organisatieaociologische
uitgangspunten in het verenigingsonderzoek, met name via de opkomende
sportsociologie en de belangstelling voor de sportverenigingen. In 1955
promoveert C.G.M.Miermans op het onderwerp Voetbal in Nederland. In 1966 ver-
schijnt er in Sportcahiers, uitgegeven door de Nederlandse Katholieke Sport-
federatie, een serie artikelen die het verschijnsel sport vanuit ver-
schillende perspectieven belicht. Naast een artikel van Miermans geti-
teld Het verschij~isel sporf in een organisotorisch perspectief vindt men daarin ook een
bi jdrage van O.J.A. Janssen onder de titel Spon en sportbeoejening in sociolo-
gisch per.spectiej.
Behalve een uiteenzetting over wat onder het begrip sport moet worden
verstaan, besteedt hij ook aandacht aan de verenigingsstructuur als
vrije tijdsbestedingsstructuur (7).

De historische belangstelling is van recentere datum en richt zich
vooral op het elitaire deel van het verenigingsverschijnsel als kringen
en genootschappen. Dat de belangstelling minder uitgaat naar gewonP
verenígingen zou volgens Fasseert verklaard kunnen worden door het feit
dat deze ~.erenigingen gezien worden als moderne verenigingen die meer in
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aanmerking komen voor sociologisch dan voor histotisch onderzoek. Van
den Eerenbeemt geeft in zi jn artikel Amateursport in groepsverband als ctrltuur-
element óinrtert de Nederlandse smnertleving vroeger ert nu, een historisch overzicht
van de ontwikkeling van de amateursport en legt relaties tussen maat-
schappelijke ontwikkelingen en veranderingen binnen de sport (8).

De volkskundige belangstelling voor verenigingen is nog zeer jong.
Pas in de jaren zestig wordt de vereniging niet langer alleen als cul-
tuurdrager gezien, msar wordt ook als cultuurverschijnsel volkskundig
interessant (9).

c. Het verenigingsverschijnsel In relatle tot mastschappellJke ontwikkelingen

Organisatieanalyse, in dit geval dus verenigingsanalyse hoeft niet
per definitie te streven naar een algemene theorie, msar kan ook een
bijdrage leveren middels een doorlichting van een bijzonder geval,
wasrbij algemene vragen het uitgangspunt voor onderzoek vormen. In deze
studie, waarbij de ANWB centraal staat, gaat het om een dergelijk onder-
zoek. Onderwerp van de verenigingsanalyse is in dit geval dus een vere-
niging als historisch verschijnsel. Een vereniging met bepaalde kenmer-
ken, waarnaar in de analyse zal worden gevraagd. Deze kenmerken worden
ontleend aan het historisch milieu waarin de vereniging ontstaat en zich
ontwikkelt. De vraag naar het wasrom en het hoe van een vereniging houdt
tevens de vraag in nasr de omgeving. Uitgangspunt voor het onderzoek is
dus de opvatting dat de vereniging in haar ontwikkeling niet los te zien
is van de samenleving als geheel.

Uit een onderzoek van Abma naar het aantal erkende verenigingen in
ons land tussen 1855 - 1960, blijkt met name de periode 1886 tot 1916
een sterk opgaande lijn te vertonen, die vervolgens tussen 1916 en 1945
weer fors afnam, terwijl na 1945 opnieuw sprake is van een zelfde stij-
ging als in eerder genoemde periode (10).

Als men er van uitgsat dat de functie van een vereniging gericht is
op collectieve belangenbehartiging, dan kan men stellen dat de behoefte
aan een dergelijke belangenbehartiging, globsal gesproken, tusaen 1886
en 1916 sterk groeiende was, terwijl deze na genoemde periode opvallend
afneemt. Dit laetste zou kunnen betekenen dat de belangenbehartiging na
1916 voor een deel wordt overgenomen door andere organen dan verenig-
ingen.

De verklaringen die in de literatuur gegeven worden voor genoemde
associatiedrift gaan in de richting van parallelle msatschappelijke
ontwikkelingen. Genoemd worden democratisering, emancipatie, individua-
lisering, rationalisering, mobiliteit, vrije tijd, verstedelijking,
welvaartsstijging en dergelijke. Fassaert weet de veelheid van verkla-
ringsgronden terug te brengen tot een vijftal theorieën (11). 2ij die de
opkomst van verenigingen zien ale een proces van emanipatie, waerbij dus
sprake is van veranderingen van onderaf; anderen zien de opkomst van
verenigingen juist vanuit van de invloed van bovenaf, van de wijze
waarop de gevestigde orde een atap voor tracht te blijven, met als doel
de macht in handen te houden, hierbij is dus de rol van de elite in het
geding; weer andere theorieën brengen de maatschappelijke ontwikkelin-
gen terug tot twee elkaer veronderstellende basisprocessen, als expansie
en ontbinding, waarbij de ontwikkeling van het verenigingsleven een
reactie is op de vereenzaming die beide processen tot gevolg hebben;
theorieën die zich baseren op processen van differentiatie en integra-
tie, waarbij men ervan uitgaat dat toenemende differentiatie leidt tot
toenemende behoefte aan fusie en aan overkoepeling, dus tot integratie;
tenslotte zijn er theorieën die de ontwikkeling van groepsverbanden zien
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als een ontwikkeling van primitieve organisatie naar complexe organisa-
tie, dus als een proces naar institutionalisering. Hoe de relatie ook
ligt, vast staat dat maatschappelijke ontwikkelingen het verenigingsle-
ven hebben bevorderd, terwijl eveneens sprake is van beinvloeding door
het verenigingsleven van allerlei maatschappelijke processen. Het gaat
daarbij niet om een enkele factor, maar meestal om meerdere factoren
tegelijkertijd, zoals Van Tijn vaststelt bij zijn behandeling van so-
ciale bewegingen (12). Agrarische depressie en conjunctuurcrises in
handel en nijverheid vormen onvoldoende verklaringsgronden voor het
ontstaan van radicale bewegingen, daarvoor zijn eveneens gunstige so-
ciale, politieke en culturele omstandigheden noodzakelijk. Wat voor
sociale bewegingen geldt, geldt ook voor andere bewegingen.

Fassaert stelt in zijn onderzoek naar vrijetijdsbesteding in 'gefor-
maliseerd groepsverband' vast, dat er een relatie bestaat tussen een
versnelling in meatschappelijke dynamiek en de opkomst van verenigingen,
dus dat het verenigen samenhangt met verandering (13). In een statische
samenleving waarin elles vastligt, valt weinig te verenigen, terwijl
dynamische sociale situaties nieuwe mogelijkheden bieden. Uit deze voor-
onderstelling vloeien voor hem drie uitgangspunten voort met betrekking
tot de vraag nsar het ontstaen van verenigingen:
a. in perioden van versnelde maatschappelijke beweging groeit de be-

langstelling voor verenigingen
b. in gebieden wasr in een bepaalde periode sprake is van versnelling in

ruimtelijke en sociale mobiliteit groeit de verenigingsgezindheid
c. onder bepaalde groeperingen die in een bepaald gebied in een bepaal-

de periode veel mobiliteit kennen, groeit tevens de verenigingsacti-
viteit (14).

Bij zijn onderzoek naar blaasmuziekverenigingen in Nederlend, komt Fas-
saert bij vergelijking van de oprichtingsgeschiedenissen tot de ontdek-
king, dat ondanks alle verschillen steeds sprake is van een drietal
basisvoorwaarden die aan elke oprichting ten grondslag liggen. Steeds
blijkt er sprake van de aenwezigheid van een gunstige voedingsbodem, een
voorbeeld van buiten wearop men zich oriënteert en een bemiddelende
instantie die het eerste in aanraking brengt met het tweede (15).

Bovengenoemde uitgangspunten zullen worden getoetst in het onderzoek
nsar de ontstsansgeschiedenis van de ANWB.

Het onderzoek naar de ontwikkeling van de ANWB en de betekenis binnen
de samenleving zal worden geanalyseerd asn de hand van een vijftal
factoren, ontleend ean Jolles (16). Volgens Jolles wordt een vereniging
als sociale categorie bepaald door vijf groepen van sociale elementen:
1. door globale sociale kenmerken van de bevolking waeruit de vereniging

haar leden recruteert, zoals leeftijdsverhoudingen, geslachtsverde-
lingen, beroepen, geografische en aociale herkomst, politieke en
godsdienstige kenmerken, maar ook waarden, behoeften en belangen en
de plaats van de vereniging in het totale complex; deze factoren
bepalen de functionele samenhang

2. door intern-structurele kenmerken van de vereniging, wsarbij gevraagd
wordt nsar doel, wijze van verenigen, bestuur, beheer, ledenwerving
en communicatievormen

3. door de onderlinge samenhang van de vereniging met het gehele ver-
enigingswezen van het betrokken gebied, zowel nationaal als inter-
nationaal; het geat hierbij om vragen naar contacten naar buiten,
naar afhankelijkheden en invloeden

4. de materiële basis van de vereniging, de financiën, herkomst ervan,
het bestedingspatroon en dergelijke

5. de positie'van de verenigíng als sociale techniek temidden van andere
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sociale technieken ter bevrediging van de in doel en werking der
vereniging zich manifesterende wasrden, behoeften en motieven

ad 1. Er is sprake van samenhang tussen een vereniging en haar omgeving.
Verenigingen kunnen een specifieke rol vervullen ten aanzien van proble-
men in de samenleving. Via verenigingen kunnen processen van sociale
verandering, van institutionalisering van behoeften zich voltrekkPn.
Anders gezegd, verenigingen kunnen een rol spelen in het vermaatschap-
pelijkingsproces van een cultuurelement of waarden en maken tegelijker-
tijd deel uit van dit proces, terwijl zowel in de leden als in de
onderlinge samenhangen bepaalde structurele en functionele kenmerken van
de samenleving worden weerspiegeld. De veronderstelling bestaat dat de
ANWB een rol heeft gespeeld in het proces van vermaatschappelijking van
een deel van de vrijetijdsbesteding, in het bijzonder de wielersport en
het toerisme.

Om dit proces bloot te leggen is het noodzakelijk na te gsan wie bij
de oprichting van de ANWB zijn betrokken en hoe het ledental is samenge-
steld. Uit welke maatschappelijke klassen zijn de leden afkomstig zijn
en welke centrale waarden gelden binnen deze groep. Verondersteld wordt
dat met name leden van wat wel wordt aangeduid met 'nieuwe middenklas-
se', ruim zijn vertegenwoordigd binnen de vroege ANWB, en dat de idealen
van deze groep leidrsad vormen bij de ontwikkeling van de vereniging.
ad 2. Om de interne structuur vast te stellen, gevormd om waarden,
functies en activiteiten, zal relatie gelegd moeten worden tussen ge-
steld doel en de activiteiten. De belangen die worden nagestreefd vormen
de basis voor de actie. Daarom zullen de doelstellingen worden onder-
zocht en zal worden nagegaan in welke vorm deze tot activiteit komen.
Hoe ziet de taakverdeling er uit en waar liggen de verantwoordelijkhe-
den. Op welke wijze tcacht men de vereniging te continueren en hoe
verloopt het contact tussen de leden onderling.
ad 3. Is er sprake van een open of gesloten vereniging met hetrekking
tot de omgeving7 Nagegaan zal worden hoe de ANWB omgaat met zijn omge-
ving. Wie neemt hieztoe het initiatief; wat zijn de motieven tot even-
tuele samenwerking of juist tot afsluiting van een bepaalde omgeving. De
veronderstelling bestaat dat nasrmate sprake is van een toenemende
differentiatie binnen de organisatie ook de behoefte aan integratie
toeneemt.
ad 4. De financiële positie bepealt voor een deel het socieal aenzien
van een vereniging, terwijl de herkomst van de financiële middelen iets
zegt over de mate van zelfstandigheid. De financiële situatie en het
geldelijk beheer kunnen een kenmerk zijn van het type, waartoe de vere-
niging behoort. Nagegaan wordt op welke wijze het beheer in deze is
geregeld en of de vermogenspositie van de ANWB samenhangt met de positie
die men in de samenleving wenst in te nemen.
ad 5. Hantering van het verenigen als sociale techniek maskt het voor de
leden van de groep mogelijk via het verenigingsdoel deel te hebben aan
een groter cultuurcomplea. Een vereniging kan instrument zijn tussen het
individu en delen van de cultuur van de samenleving. UitRaande van de
stelling dat de vereniging als historisch verschijnsel zijn opkumst
dankt aan perioden waarin sprake is van sociale verandering, is het niet
onlogisch te veronderstellen dat de vereniging als belangenbehartiger,
onder bepaalde omstandigheden en in een bepaalde fase van de geschiede-
nis aan betekenis verliest, bijvoorbeeld omdat de functie door andere
technieken wordt overgenomen. Jolles veronderstelt dat de techniek van
het verenigen bij een toenemende institutlonele dichtheid van de samen-
leving het gaat verliezen van andere modernere technieken (17!. De kans
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is dan groot dat dergelijke verenigingen instrument worden in het ver-
werven Pn behouden van sociele invloed, waarbij middelen worden vereist
die niet eigen zijn aan de vereniging, mear wel aan een bureaucratisch
geleide massaorganisatie.

De vroege vrijwillige organisaties kenmerken zich aldus Adriaansens
en Zijderveld door:
- een elitair karakter; men kan zich de tijd en het geld veroorloven;
- een idealistische en zelfs moralistische inslag; ec bestaat een duide-

lijke betzokkenheid op het individu en de samenleving; er is sprake
van een persoonlijke band tussen de organisatie en het individu;

- het werk van de vrijwilliger kenmerkt zich door een zeker amateurisme;
men is niet geschoold op het desbetreffend gebied van zorg;

- de organisatie heeft vask iets van een beweging (uiterlijke gemeen-
schappelijke kenmerken, als insigne, uniform, vasndel enz.).

Deze kenmerken verdwijnen nsarmate de organisatie groeit en er behoefte
ontsteat aan meer deskundigheid. Deskundigheid vormt dan de nieuwe
legitimatiebron. Idealisme en moralisme verliezen hun kracht, terwijl
het daaruit voortkomend gezag verdwijnt om plsats te maken voor een
genivelleerde of gedemocratiseerde gezagsverhouding. Gezag op basia van
deskundigheid. Daarmee wordt ook de macht binnen een organisatie ver-
legd van het vrijwillige bestuur naar de professionele, deskundige staf.
De verhouding tussen bestuur en leden wordt steeds onpersoonlijker, door
een afnemende betrokkenheid (18).

De huidige ANWB, die formeel als vereniging te boek staat, vertoont
op dit moment meer kenmerken van een massa-organisatie, bijvoorbeeld
wear het de betrokkenheid van de leden betreft, dan van een vezeniging
in bovenomschreven betekenis. In het onderzoek zal worden nagegaan of
aanzetten in deze richting reeds in de bestudeerde periode aanwezig
zijn.

d. De functie van de vereniging binnen de samenleving

Met betrekking tot de functies, die vrijwillige verenigingen in het
maatschappelijk leven hebben vervuld, zou men kunnen stellen dat deze in
het verleden veelzijdig zijn geweest.

In Nederland ia nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de msat-
schappelijke betekenis van dergelijke organisaties in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk
als men bedenkt dat met name in Amerika de vrijwillige organisaties zich
veel sterker hebben verbreid dan bijvoorbeeld in West-Europa. Met name
Berger en Neuhaus hebben zich beziggehouden met onderzoek naar de bete-
kenis van intermediaire structuren, met name in relatie tot de machts-
vorming van individuen ten opzichte van de staat (19). Veel van deze
organisaties vervullen nsast hun eigenlijke doelstelling nog een aantal
onbedoelde functies. Binnen een vereniging leert men de democratische
regels volgens welke het spel dient te worden gespeeld. Men leert bestu-
ren, kiezen, beslissingen nemen en dergelijke , aspecten die in onze
dagen voor de hand Liggen, maar in de vorige eeuw nog allesbehalve
vanzelfsprekend waren. Vanuit de idealistische opvatting kan gewezen
worden op de pedagogische taak en op de innovatieve en creatieve invloed
die van verschillende associaties is uitgegasn. Veel organisaties hebben
bijgedragen ean de emancipatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Zijder-
veld wijst op het feit dat een organisatie die zich onafhankelijk weet
op te stellen een belangrijke bijdrage kan leveren in het krachtenveld
tussen steat en samenleving en daarin een kritische functie kan vervul-
len (20).
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De vraag is nu inhoeverre de ANWB als vrijwillige associatie, als een
groep van mensen die zich vrijwillig organiseert om bijzondere doelein-
den na te streven, in dit geval de organisatie van een deel van de
vrijetijdsbesteding van de Nederlander, ook anderszins functies heeft
vervuld. Om met Adriaansens, Zijderveld en Van Doorn te spreken: welke
plaats neemt de ANWB in in het maatschappelijk middenveld, waarmee
bedoeld wordt de 'ruimte' tussen staet en burger (21). Deze term wordt
door genoemde onderzoekers gehanteerd in relatie tot de verzorgingsmaat-
schappij. Hoewel men meestal de verzorgingsstaat laat ontstaan na de
Tweede Wereldoorlog, omdat vanaf die tijd de overheid actief .is betrok-
ken bij de zorg en de zekerheid van de burgers, heeft het proces van
vervlechting tussen staat en tussenstructuren, waarover Adriaansens en
Zijderveld schrijven, ons inziens zich sl veel eerder ingezet, zeker als
men het begrip verzorgingsstaat niet beperkt tot welzijn en sociale
wetgeving, zoals meestal gebeurt.

Op het moment dat het maatschappelijk leven complexer wordt, als
gevolg van industrialisatie, verkeers-technische ontwikkelingen, bevol-
kingsgroei, urbanisatie en dergelijke, neemt de sociale afhankelijkheid
toe. 2aken die aanvankelijk als persoonlijk worden beschouwd, worden in
toenemende mate van algemeen belang, wsardoor ze gerekend kunnen worden
tot de taak van de overheid. Het overheidsapparaat blijkt in veel geval-
len nog onvoldoende in staat om die nieuwe taken op zich te nemen, zodat
deze worden opgenomen door particuliere instellíngen.

Daarnaast zien we dat onder invloed van het werk van vrijwillige
organisaties een aantal particuliere belangen uitgroeit tot algemeen
belang, waardoor bewust uitbreiding van overheidsbemoeienis wordt be-
werkstelligd. Enerzijds ontstaat dus gzoepsvorming vanuit het particu-
lier initiatief, anderzijds neemt de betrokkenheid van de overheid op
het maatschappelijk leven toe. Uitbreíding van de overheidszorg vloeit
dus voort uit de ontwikkeling van de maat.schappelijke structuur, is dus
structureel gedetermineerd.

De vraag is nu, hoe binnen de ANWB als intermediaire organisatie,
deze ontwikkeling van een persoonlijk gerichte organisatie naar een
zakelijke dienstverlenende instantie, zich heeft voltrokken7 In hoeverre
heeft men zich binnen het krachtenveld tussen staat en individu staande
weten te houden? Is men een verlengstuk geworden van de stast of kan men
zich nog steeds de belangenbehartiger noemen van een specifieke maat-
schappelijke groepl Welke functies heeft de organisatie vervuld binnen
het totale maatschappelijk bestell

e. De opzet van de studie en verentwoording

Nagegaan zal worden of er een relatie bestaat tussen de oprichting
van de ANWB en maatschappelijke veranderingen en in hoeverre de ANWB als
vereniging kan worden sangemerkt in bovenomschreven zin. Verder zal de
plaats die de ANWB inneemt in het maatschappelijk middenveid worden
onderzocht, wasrbij aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de maat-
schappelijke ontwikkelingen voor de ANWB als vrijwillige associatie en
asn de betekenis van de ANWB voor de samenleving.

Om de relatie tussen het ontstasn en de ontwikkeling van de ANWB en
de maatschappelijke ontwikkelingen bloot te leggen, zullen voor elke
periode de relevante verschijnselen en veranderingen koct worden be-
schreven. Daarbij is uitgegean van de veronderstelling dat ontwikkelin-
gen op macro-niveau, waarbij gedacht wordt aan sociaal-economische en
sociaal-culturele ontwikkelingen, mede bepalend zijn geweest voor de
vorming en het voortbestean van de ANWB. Vervolgens worden de verander-
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ingen op het gebied waarop de ANWB zijn doelstellingen richt, of waarvan
men voor het voortbestaan en functioneren afhankelijk is, onder de loupe
genomen. Hieibij gaat het om ontwikkelingen op het gebied van vrije
tijd, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, toerisme en verkèer. Tegen de
achtergrond van een verondersteld dynamisch sociaal-economisch en so-
ciaal-cultureel klimaat zullen de ontwikkeling binnen de ANWB worden
beschreven. Tenslotte zal in een afsluitend gedeelte gepoogd worden de
veronderstelde relaties zoals boven omschreven, bloot te leggen.

Het gast in deze studie niet om een sociologische analyse van de
vrije tijd, maar om een sociaal historische, een sociaal-institutionele
benadering van een vereniging, waar het aspect van vrijwilligheid een
belangrijk fecet van de interne mentaliteit vormt en sprake is van een
bepaalde mentaliteit naar buiten. Om deze mentaliteit duidelijk te maken
is veel nadruk gelegd op details. Allerlei zaken die in de huidige
samenleving onbelangrijk of vanzelfsprekend lijken, zijn dat niet altijd
geweest. Gekozen is dus voor een brede, gedetailleerde opzet, voor een
raamwerkstudie, waarin zoveel mogelijk aspecten aen de orde worden
gesteld. Dat heeft als consequentie dat dicht bij de primaire bron wordt
gebleven en in mindere mate sprake is van een reflexie op de ANWB. Om te
kunnen reflecteren is het noodzakelijk inzicht te hebben in de structuur
en de mentaliteit. De optiek is dus een basisstudie voor toegespitste
studies op specifieke vraagstellingen. Deze raamwerkstudie vormt een
noodzakelijke voorwaarde voor vervolgstudies.

Het gaat hierbij evenmin om een vergelijkende studie, omdat dit een
aantal specifieke monografieën vereist die eenvoudigweg niet voorhanden
zijn. Voor zover gegevens beschikbaer zijn, zullen op enkele specifieke
punten vergelijkingen worden gemaakt. Ook het sociale netwerk is weinig
uitgediept. Om de bestaande netwerken enigszins aan te duiden, zijn in
de bijlagen biografische gegevens opgenomen die kunnen dienen als
basismateriaal voor andecsoortige studies naar netwerken. Hier blijkt
een bepaald netwerk aanwezig, bestaande uit zakelijke en privé relaties.

Wasrom is gekozen voor een soort viertrap, waarbij in een A en B-
gedeelte de omgevingsfactoren zijn geschetst, in het C-gedeelte de ANWB
in zijn ontwikkelingen wordt omschreven en in het D-gedeelte ten slotte
de conclusies met betrekking tot de in de probleemstelling gestelde
vragen zijn opgenomenT Indien de omgevingsfactoren, zoals in A en B zijn
omschreven, worden verwerkt in het C- gedeelte, waarin de ANWB als
specifiek onderzoeksobject centrasl stast, ontstaat het gevaar van
eindeloos herhalen, omdat wat voor het ene onderdeel geldt, ook voor het
andere opgaat De ANWB blijkt zich ontwikkeld te hebben als een enorme
waaier. Aan elk onderdeel zitten meerdere takken die zich verder uit-
breiden. Dit pluriforme karakter is weinig geschikt om op bovenstaande
wijze te benaderen. Het is juist de bedoeling van deze studie om die
pluriforme structuur weer te geven. Het is immers verbazingwekkend hoe
een dergelijke pluriformiteit kan ontstaan zonder dat de vereniging uit
elkaar spat en zonder dat een bureaucratische stzuctuur ontstaat. In de
regel geldt hoe pluriformer, hoe bureaucratischer. Wellicht heeft het
feit dat de organisatie steunt op vrijwilligers hiermee te maken. De
monopolistische positie van de ANWB is misschien eveneens hieruit te
verklaren.

Waerom geen thematische aanpakT Dat zou ap zichzelf wel helder zijn
geweest, maar al snel bleek dat het interactieproces zo sterk was, dat
om praktische overwegingen hiervan is afgezier.. Bovendien houdt een
thematische opzet onvermijdelijk veel herhalingen ir., om dezelfde reden
ils hiervoor is genoemd, namelijk dat maatschappelijke problemen en
ontwikkelingen doorwerken bij alle onderdelen. Bovendien zou de invloed



-9-

van de tijd op de ontwikkeling van de ANWB verloren zijn gegaan.
Het gehele onderzoek zal zich uitstrekken over honderd jaar ANWB, van

1883-1983. In deze studie echter komt slechts de periode 1883-1937 aan
bod. Het tweede deel, van 1937 - 1983 komt in een later stadium aan de
orde.

Om het geheel te structureren is gezocht naar de belangrijkste schar-
nierpunten in de ontwikkeling van de ANWB. In een inleidend hoofdstuk
zal de periode, direct voorafgaande aan de oprichiing van de ANWB, kort
worden aangeduid. Het eerste hoofdstuk loopt van 1883-1898. Dit is de
periode waarin de ANWB zich in het bijzonder heeft beziggehouden met
het wielrijden, zowel in toeristisch, maar vooral in sportief opzicht.
In 1898 wordt binnen het bestuur van de ANWB de beslissing genomen het
wielrijden als sport te laten vallen en zich volledig te concentreren op
het toerisme in al zijn facetten. Dit breidt zich uit door de toepassing
van de explosiemotor in verschillende voertuigen.

Het tweede hoofdstuk van 1898-1918 omvat de periode waarin de ANWB
zich op allerlei terreinen van het toerisme gaat begeven en vele nieuwe
werkzaamheden naar zich toetrekt. Ze komt daarmee in toenemende concur-
rentie met andere organisaties. De strijd om de markt is ingezet. Het
scharnierpunt 1918 is gekozen omdat voor de ANWB als vereniging de fase
van de opbouw van de toeristenorganisatie min of ineer is voltooid. Alle
vormen van toerisme krijgen de aandacht. Er breekt een nieuwe fase aan,
zowel wat betreft de werkzaamheden als de organisatie zelf. De democra-
tiseringstendens wordt niet alleen merkbaar in de materiële mobiliteit
maar ook binnen de bond als organisatie en uit zich vooral rond 1917
door een toenemende kritiek op het bondsbeleid. De bondsleden worden
volwassen en eisen meer medezeggenschap.

Het derde hoofdstuk van 1918-1930, is de periode waarin het toerisme
zich sterk uitbreidt als gevolg van het mobieler worden van de Nederlan-
der. De fiets is intussen gemeengoed geworden en ook de auto verovert de
wegen. De vervoersmiddelen komen in dienst van het economisch leven. Dit
is ook de fase wsarin de overheid nauwer wordt betrokken bij het werk
van de ANWB. Concurrentie en wisselvallig economisch leven eisen een
goed georganiseerde vereniging die in 1930 leidt tot een nieuwe organi-
satiestructuur.

Het vierde hoofdstuk van,1930-1937 vormt als het ware een afsluiting
van de gehele voorgaande periode en tegelijk het begin van een nieuwe
fase. De nieuwe organisatiestructuur treedt in werking, wearmee het
karakter van de vrijwillige vereniging meer en meer verdwijnt. De vrij-
willigers maken plaats voor een nieuwe generatie van professionals. Er
ontstaat een scheiding tussen bestuur en uitvoering.

Het jaar 1937 is als eindpunt voor het eerste deel gekozen, omdat in
dat jaar voorzitter E.J.Bergsma, die vanaf 1884 deze functie heeft
vervuld, aftreedt. Zijn aftreden is bijna symbolisch te noemen voor het
heengaan van een generatie. Voor de ANWB breekt een nieuwe periode aan.

Voor dit onderzoek is als primaire bron bijna uitsluitend gebruik
gemaakt van het uitgebreide archief van de ANWB dat vanaf het begin
vrijwel compleet is. De belangrijkste archivalia vormen de notulen van
het dagelijks en het algemeen bestuur. Hierin is zowel de grote lijn
goed te volgen als de specifieke ontwikkelingen. Ook de jaarverslagen,
de balansen, de verlies- en winstrekeningen blijken de nodige informatie
op te leveren.

Voorts is gebruik gemaakt van de notulen en de correspondentie van de
verschillende commissiea, vooral waar het de verachillende vormen van
toerisme betreft.
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Ook Dc Kampioen levert veel gegevens op, zij het dat deze wel met de
nodige reserve zijn gebruikt vanwege het feit dat niet alles aan de
publiciteit werd prijsgegeven.

In het verleden zijn door de ANWB bij gedenkweardige momenten ook
gedenkboeken uitgegeven. Bij het 40-jarig bestaan i s het boek Veenig jaar
op basis van De Kmiipine~t tot stand gekomen onder leiding van W.J.Lugard
en geeft veel informatie. Tien jaar later verschijnt Een hulve ceuw n.N.{!'B.
Dit boek i s vooral een lofzang op hetgeen in 50 jaar tot stand is
gebracht en geeft weinig feitelijke informatie. Het is geschreven door
verscheidene auteurs: Ch.A.Cocheret, G.J.Nijland, H.A. Meerum Terwogt,
A. den Doolaard en Jac.P.Thijsse, en is verluchtigd met houtsneden van
Nic.J.B.Bulder en een aantal kleurige schetsen van J.Roelants. Het boek
is aangeboden door J. Jonker Roelants, H.A.M. Roelants en H.1. Jonker
Roelants, de drukkers van De Kampioen.

Bi j het honderd- jarig bestasn ten slotte is Een eeuw wijzer, 100 jaar
ANWB 1883-1983 verschenen. Dit boek geeft in een viertal hoofdstukken de
werkzaamheden van de bond weer. De hoofdtekst is van Dick Schsap. Bij de
samenstelling is vooral gebruik gemaakt van het niet uitgegeven manus-
cript van J.W.Ankersmit 90jaar ANWB, dat hoofdzakelijk i s gebaseerd op
De Kampioen. Een eenw wijzer is rijk geillustreèzd met foto's uit het ANWB-
archief.

Er blijkt bij de ANWB behoefte te bestasn aan een studie gebaseerd op
primaire bronnen, dus op archiefmateriaal,, omdat geen der genoemde
werken is gebaseerd op archiefonderzoek. Voor alle eerdergenoemde
werkengeldt De Kantpiaere als basis. Verder ontbreekt overal de bronvermel-
ding. Met uitzondering van 6'eertig laar wordt weinig of geen kwantitatief
materiaal verwerkt. Deze studie hoopt enigszins in deze lacune te voor-
zien. Het kwantitatieve materiaal is op enkele uitzonderingen na bijeen-
gebracht in afzonderlijke bijlagen en geplastst na de tekst.
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INLEIDING : OP WEG NAAR 1883

Men laat in Nederland in het algemeen de moderne tijd beginnen tussen
1850 en 1870.
De industrialisatie en de ontwikkeling van de kapitalistische produktie-
wijze beginnen dan ook in Nederland, na Engeland, België en Frankrijk,
door te dringen. Het aanzien van de samenleving verandert. In dit hoofd-
stuk zal aan dat veranderingsproces enige aandacht worden besteed, waar-
bij als uitgangspunt wordt genomen de periode na 1850.
Tussen 1850 en 1870 bevindt Nederland zich in een overgangsfase tussen
een overwegend traditionele agrarische samenleving en de moderne in-
dustriële samenleving. Dit veranderingsproces is dermace ingrijpend
geweest vanwege hasr alomvattende karakter, dat men met recht van een
nieuwe fase in de ontwikkeling kan spreken. Voorzover van belang voor
dit onderzoek, zal dan ook op de verschillende maatschappelijke aspecten
worden ingegaan.

A. DE NEDERLANDSE SAMENLEVING OP EEN ECONOMISCH, SOCIAAL
EN CULTUREEL SCHARNIERPUNT

2oals gezegd komt de industriële revolutie in Nederland later op gang
dan in een asntal andere landen. Pas in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw begint de elders van start gegane ontwikkeling zich ook
hier af te tekenen en openbaert zich geleidelijk in alle aectoren van
het economisch leven, maar het eerst in de nijverheid.

1 Van huisnljverheld naar tabrfeksarbeid : schelding van wonen
en werken

De huisnijverheid moet in toenemende mate plaatsmaken voor fabrieks-
arbeid. Als gevolg van mechanisering van de produktie wordt het be-
drijfseconomisch gezien aantrekkelijker de arbeid te concentreren op een
beperkt aantal dasrtoe geschikte plaatsen. Via het manufactuursysteem
ontstaen op die manier de fabrieken en verdwijnt het handwerk meer en
meer nsar de achtergrond. In sommige aectoren blijft de lsatstgenoemde
produktievorm nog enige tijd bestaen nasat de fabrieksmatige produktie.
Een volgende stap in het ontwikkelingsproces is de toepassing van stoom-
kracht en het ontatean van nieuwe industrieën, die omdat ze niet gebon-
den zijn aan een bepaalde traditie, bijzonder geschikt blijken voor een
moderne opzet.

Naast centralisatie en concentratie van arbeid is er ook sprake van
concentzatie van bedrijven. Dit heeft tot gevolg dat er uitgesproken
industriële zones ontstaan waarheen zich dagelijks grote massa's mensen
moeten verplaatsen van en naar het werk. De arbeid wordt dus voor een
belangrijk deel onttrokken ean de directe woonomgeving; wonen en werken
worden gescheiden. Dit heeft belangrijke consequenties voor het gezins-
leven, in het bijzonder voor de verhouding man - vrouw en de relatie
ouders - kinderen, mear eveneens voor de positie van zowel de man als de
vrouw binnen het gezin. Het wordt voor de vrouw moeilijker deel te nemen
aan het produktieproces.

De nieuwe industrieën vestigen zich hoofdzakelijk in de steden,
waardoor veei plattelanders worden aangetrokken die vanwege de heersende
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agrarische depressie, op zoek zijn nsar nieuw werk.
Door de sterke groei van de steden en de concentratie van bedrijven

in de steden, ontstaat behoefte aan uitbreiding van vervoersmogelijkhe-
den. Na 1870 zorgt vooral de tram voor een uitbreiding van het pezsonen-
vervoer, terwijl de fiets, in de jaren zestig geintroduceerd als sport-
middel, uitgroeit tot een bruikbsar economisch vervoermiddel, met name
als de afinetingen en het model wat praktischer worden.

1.1 Veranderingen in de sociale structuur

In de landbouw treden als gevolg van rationalisatie en organisatie
veranderingen op die de boer met name op de zandgronden in staat stellen
meer te produceren dan voor eigen behoefte noodzakelijk is. De boer gaat
in toenemende mate produceren voor de markt. Dit heeft tot gevolg dat
het isolement van ~,et platteland geleidelijk wordt opgeheven. De op-
komst en uitbreicir; van het openbaar vervoer en de fiets hebben deze
ontwikkeling versterkt. De plattelandsbevolking komt in toenemende mate
in aanraking met de mentaliteit en de cultuur van de stedelijke bevol-
king. Het urbanisatieproces dat in de negentiende eeuw in Nederlend op
gang komt, heeft mede tot gevolg dat de samenstelling van zowel de
stedelijke als de plattelandsbevolking verandert.

Mechanisatie en rationalisering van het arbeidsproces vragen om ge-
schoold personeel, zowel in de produktie, de distributie als de admini-
stratie. Dit betekent een toenemende behoefte aan onderwijs. De klasse
die traditioneel de ontwikkelden levert, blijkt niet voldoende groot om
aan de vraag te kunnen voldoen zodat ook anderen een kans krijgen en er
sprake is van een uitbreiding van de maatschappelijke categorie die gaat
deelnemen aan het onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de sociale struc-
tuur binnen de samenleving.

Voor het midden van de negentiende eeuw is er nog geen sprake van een
arbeidersklasse. Arbeiders worden in één adem genoemd met armen. Naast
de klasse van de armen, ook wel het volk genoemd, kent men de deftigen
of de aanzienlijken díe eigenlijk eecder als een stand kunnen worden
aangeduid dan als een klasse. Tot deze stand behoort de adel, welke in
Nederland maar weinig betekenis heeft, en de burgerij. Van een echte
middenstand is nog geen sprake. Als gevolg van beter onderwijs ontwik-
kelt zich echter een nieuwe mastschappelijke groepering die zowel afkom-
stig is uit de hogere standen als uit wat men noemt het volk en wordt
aengeduid met de term middenklasse. Deze middengroeperingen gsan een
duidelijk eigen gedrags- en cultuurpatroon ontwikkelen.
Met de veranderingen in de materiële omstandigheden wijzigt zich ook het
bestaande wsarden- en normenpatroon.

B. IN HOEVERRE VRAGEN MAATSCHAPPELIJKE FACTOREN OM EEN
ANWB

2 Modernlsering van het verkeer In de negentlende eeuw

Tot 1850 wordt door de overheid relatief weinig aandacht besteed aan
het verkeer te land. Voorzover er al sprake is van bemoeienis gaat deze
hoofdzakelijk uit naar het vervoer te water, de scheepvaart, omdat deze
vorm van vervoer van grote betekenis is voor de economie. Nederland is
nog steeds sterk gericht op de handel. De modernisering van het verkeer
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geldt dan ook in de eerste plaats deze sector. Pas later geat de aan-
dacht uit naar de landwegen. De meeste wegen verkeren dan ook in een
slechte toestand, vooral de gemeentelijke en particuliere wegen. Hieruit
blijkt al de geringe betekenis van het vervoer over de weg. Het openbaar
vervoer is gebonden aan ellerlei wettelijke bepalingen. Met de opkomst
van de fabrieken krijgt het vervoer over de weg zowel van goederen als
personen meer aandacht. De behoefte aan goede wegen neemt toe.

2.1 De opkomst van de spoorwegen, tram en fiets

In 1839 wordt in Nederland de eerste spoorlijn, tussen Amsterdam en
Haarlem, geopend door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Pas
in 1847 wordt deze lijn doorgetrokken naar Rotterdam. De lijn Amster-
dam-Utrecht komt in 1843 tot stand, waarna in 1845 een uitbreiding naar
Arnhem pleatsv~ndt (1). Men kan dus stellen dat het spoorwegvervoer
maar zeer langzaam op gang komt. Voor zover het bestaet, heeft het een
functie voor zowel het personenverkeer als het goederenvervoer. De
aanleg van spoorlijnen is nog erg duur en de behoefte nog gering. Pas in
1857 wordt voor het eerst cp regeringsniveau gesproken over de op-
richting van een fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de aanleg
van spoorwegen. In 1860 komt een wet tot stand die de aanleg van het
spoorwegennet voor rekening van de overheid brengt (2).

De uitvinding van de draisine, een loopfiets, in 1813, gecontrueerd
door de Duitser K.F.Drais, is de aanzet geweest tot de ontwikkeling van
de fiets. De Franse rijtuigmakers Michauz ontwikkelden in 1867 een
draisine voorzien van twee krukken op het voorwiel. Daarmee wordt de
step veranderd in een voertuig met een eigen aandrijfinechanisme. Nadat
het voertuig is getoond tijdens de wereldtentoonstelling te Parijs,
vindt het zijn weg over de grenzen. Ook in Nederland wordt de Michaux
ingevoecd en wordt door smeden en timmerlieden nagebouwd. Er verschijnen
zowel driewielige als tweewielige uitvoeringen.

3 De ontwikkeling van het toerisme In de negentiende eeuw

Reizen ontwikkelt zich geleidelijk tot een zelfstandige vorm van
ontspanning. Economische, religieuze, wetenschappelijke en gezondheids-
motieven vormden in het verleden veelal de basis om op reis te gaen,
terwijl er nog maar nauwelijks of geen sprake was van toeristische
overwegingen. Op zichzelf niet verwonderlijk, als men bedenkt dat reizen
niet de meest comfortabele bezigheid was.

In de zeventiende eeuw ontstaat bij de Europese jongelui uit de
gegoede stand de traditie van de zogenasmde 'Grand Tour' (3). Ter afron-
ding van hun studie, ondernemen zij aan het einde van hun studietijd een
reis naar de cultuurcentra van Europa. Aanvankelijk bedoeld als een
echte studiereis, komt in de negentiende eeuw het ontspanningselement
steeds meer op de voorgrond.

In de eerste helft van de negentiende eeuw wordt het toerisme sterk
gestimuleerd door reisverhalen van schrijvers uit de Franse Romantische
School, maar evenzeer door kranten en weekbladen, waarin steeds .vaker
reisverhalen en verslagen als vaste rubriek verschijnen. Bovendien komen
er enkele reisgidsen op de markt, die in ruime kring bekendheid krijgen,
zoals die van Karl Baedeker in 1828 en die van J.Murray in 1836.

Nasst de promotie van het reizen in de vorm van artikelen, heeft de
opkomst van de spoorwegen onmiskenbear bijgedragen aan de ontwikkeling
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van het toerisme. Zowel de reisgewoonten als de structuur van het reizen
ondergaan hierdoor een fundamentele verandering. Afgelegen gebieden
worden ontsloten, verder gelegen doelen komen binnen bereik.

Dat de aanleg van de spoorwegen een cruciale rol heeft gespeeld voor
de ontwikkeling van het toerisme is reeds enkele malen opgemerkt. De
ontwikkeling van het binnenlands toerisme, met name in de omgeving van
Arnhem is hier dan ook niet los van te zien. Vanwege de prachtige natuur
laten rijke kooplieden uit het westen van het land er voor hun oude dag
buitenhuizen bouwen. De omgeving van deze landgoederen vormt een bij
uitstek ideaal wandelgebied. Het feit, dat veel van deze landgoederen
toegankelijk zijn voor het publiek, heeft een stimulerende invloed gehad
op het toerisme aldaar. En al spoedig ontstaat ook hier een toeristische
infrastructuuz in de vorm van hotels, pensions, restaurants en clubs.

Enige tijd later komt ook Nijmegen en omgeving als natuurschoongebied
in de belangstelling.

Met de uitbreiding van het spoorwegennet naar het zuiden in het
midden van de vorige eeuw, ontwikkelt zich in het Zuid-Limburgse Geuldal
een nieuw toeristengebied.

3.1 Jaarmarkten en tentoonstellingen als toeristische attractle

In verscheidene steden worden op vaste tijden van oudsher jaarmarkten
georganiseerd. Hoewel er gekocht en verkocht wordt en men er zijn finan-
ciële transacties afhandelt, hebben deze markten niet enkel een econo-
mische functie. Om het marktgebeuren heen worden allerlei vermakelijkhe-
den georganiseerd, wsardoor ze een grote santrekkingskracht hebben op
een brede laag van de bevolking, voor wie deze jaarlijks terugkerende
evenementen, naest de plastselijke kermissen, in veel gevallen de enige
uitgaansmogelijkheid zijn.

Een andere reden om op reis te gaan vormen de verschillende tentoon-
stellingen. Met de Industriële Revolutie is het begrip concurrentie
geintroduceerd en is het voor ondernemers, zowel de industriële als de
agrarische, van vitsal belang op de hoogte te blijven van nieuwe tech-
nische vindingen. En evenals bij de venouds bekende jaarmarkten het
geval is, worden ook deze tentoonstellingen omgeven met de meest uiteen-
lopende vormen van vermaek, variërend van toneelvoorstellingen, concer-
ten en variétévoorstellingen tot aportmanifestaties.

In 1883 wordt de wereldtentoonatelling gehouden te Amsterdam. Bij
deze gelegenheid bezoeken ongeveer anderhalf miljoen mensen de hoofd-
stad, afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Dat deze gebeurtenis
een sterke stimulans moet zijn geweest voor het stedelijk toerisme,
behoeft geen betoog.

3.2 De ontwikkeling van het badtoerisme

Voor Nederland is Scheveningen de eerste plaats waar in 1818 een
badhuis wazdt ingericht. Zandvoort volgt in 1826, terwijl in 1835 te
Domburg de basis voor het badtoerisme wordt gelegd, als drie Middel-
burgse familiea bealuiten een badkoets aen te echaffen. In 1837 komt in
deze plaats het eerste badhuia tot stand. Keer enkele jaren later, in
1839, volgt tiijk asn Zee en in 1845 neemt een arts het initiatief om in
Katwijk hetzelfde te doen ( 4). In de meeste gevallen zijn het artsen
die hiertoe het initiatief nemen. De slechte gezondheid van de patiënten
wordt door deze artsen in verband gebracht met de industciële en stede-
lijke ontwikkeling. Het geat bij dit gezondheidstoerisme om een betrek-
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kelijk kleine groep, slechts enkele honderden mensen per jear. Ze beho-
ren in alle gevallen tot de hogere standen. Onder de bezoekers van de
badpleatsen bevinden zich regelmatig vorsten en prinsen uit verschil-
lende Europese landen, wat op zichzelf eanleiding vormt voor het volk
om er een kijkje te nemen.

Met de introductie van de badkoets, een Engelse vinding besteande uit
een houten huieje op wielen en getrokken door een paard, verpleatst het
baden zich van de badhuizen naar de zee. De badkoets wordt een eindje in
zee gereden, waarna hij wordt gedraaid, zodat de achterzijde naar het
water gekeerd staat en de schaars geklede baders ongezien in het zeewa-
ter kunnen springen. Omdat gemengd baden in de meeste gevallen, waaron-
der ook in Nederland, niet is toegestaan, bestaan er afzonderlijke
stranden voor mannen en vrouwen of moet men op verschillende tijden
baden. Voor de Franse toeristen in ons land, die kennelijk gewend zijn
gemengd te baden, wordt in Scheveningen een afzonderlijke zone aan het
strand gereserveerd (5). Het badtoerisme voldoet in alle opzichten aan
de behoefte van de tijd.

Nadat het railverkeer zich heeft ontwikkeld, volgen na de welgestel-
den ook steeds meer dagjesmensen, gestimuleerd door de spoorwegmaat-
schappijen, die voor deze uitstapjes speciale tarieven berekenen. De
zogenaamde pleziertreinen brengen het volk in steeds grotere getalen
near het strand.

Door de aansluiting van het Nederlands spoorwegennet op het interna-
tionale vinden ook steeds meer buitenlanders de weg naar onze kust. In
1881 komt de lijn Zandvoort-Bazel tot stand.
Naarmate het gezondheidstoerisme zich van de badhuizen naar het strand

en de zee verplastst, volgen ook weldra andere ontspanningsmogelijkhe-
den. Het gezondheidstoerisme vloeit daardoor soepel over in het ontspan-
ningstoerisme, versterkt door de komst van de massa.

3.3 De opkomst van reisbureaus sls hulp voor de onervaren toerist

Dat het eerste reisbureau in Engeland wordt opgericht, zal nauwelijks
verwondering wekken. In 1841 organiseert de Engelsman Thomas Cook een
ezcursie voor een vereniging van geheelonthouders. Met deze daad wordt
het begrip groepsreis geïntroduceerd. Na die tijd organiseert hij regel-
matig groepsreizen naer allerlei evenementen, met name naer tentoonstel-
lingen. Zijn voorbeeld wordt na verloop van tijd door ondernemers in
andere landen gevolgd, waaronder ook Nederland. In 1876 sticht
J.P.Lisonne het eerste ..elfstandig reisagentschap, terwijl Cie Interna-
tionale des Wagon Lits van Nagelmachera in 1882 een bureau opent in het
Centraal Station van de Nederlandse Spoorwegen te Amsterdam. Deze reis-
organisaties houden zich vooral bezig met de organisatie van groepsrei-
zen voor de gegoede klasse.

4 De introductle van nieuwe sporten en de opkomst van sportorganl-
sattes

Evenals het toerisme, zijn ook de meeste hier te lande bekende
sporten door de Engelsen geïntroduceerd op het vasteland van Euzopa. Wel
kende elk land reeds zijn eigen typische volksvermaken. Voor Nederland
denken we hierbij bijvoorbeeld aan het schaatsen. Het gaat bij deze
vermaken steeda om de eer van het winnen en zeker niet om het behalen
van records.
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Als het aanzien van de samenleving onder invloed van economische
factoren verandert en een meer open karakter gaat vertonen, krijgen
allerlei vreemde elementen van buitenaf kans de traditionele volksverma-
ken te beinvloeden of zelfs te verdringen. Met de industriële ontwik-
keling worden in toenemende mate de verschillende volksvermaken inge-
schakeld bij de bevordering van de welvaart. Enkele voorbeelden. De in
1845 te Rotterdam opgerichte Koninklijke Nederlandsche Yacht Club dient
enerzijds de sport, anderzijds moet ze de belangstelling voor de zee-
vaart en de bouw van schepen bevorderen. Ook de Nederlandsche Zeil- en
Roeivereniging, in 1847 in Amsterdam opgericht, vervult naast het spor-
tieve doel een functie als opleidingsinstituut voor matrozen. Bij de
paardensportverenigingen is het al niet anders. Men zou kunnen stellen
dat de verschillende volksvermaken steeds meer in handen komen van de
gegoede burgerij om vervolgens een functie te vervullen bij de verhef-
fing van de volksklasse. Uiteraard komen hiervoor niet alle volksverma-
ken in aanmerking. Ze moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, die
overeenkomen met de opvattingen en normen van de gegoede burgers. Bij
uitstek geschikt blijken het jagen en paardrijden. Langzaam maar zeker
ontstaat er een overgang van door burgerlijke volwassenen georganiserde
vermaken voor het volk, naar door jongeren van gegoede huize beoefende
sporten (6). Het eerst komen hiervooc in aanmerking het zwemmen en het
wielrijden, later vindt er een uitbreiding plaats naar ellerlei andere
sporten.

De eerste wedstrijden op het rijwiel worden in Friesland gehouden,
als onderdeel van het kermisgebeuren.

Jongeren uit de hogere standen, die in het algemeen minder last
hebben van conventies, krijgen belangstelling voor het wielrijden en
zwemmen, omdat dit binnen opleidingscentra aangeleerd kan worden.

In 1871 wordt de eerste Nederlandse wielrijdersclub 'Immer Weiter' te
Deventer opgericht, door leerlingen van het gymnasium en de nog maer
kort bestaande H.B.S. A1 snel volgen er meer.

Kenmerkend voor de verschillende nieuw opgerichte sportclubs is de
jeugdige leeftijd van initiatiefnemers en leden. Men moet hierbij denken
aan kinderen tussen negen en veertien jaer. De meeste leden zijn ontwik-
kelde jongelui uit de gegoede burgerklasse, die sterk internationaal
georiënteerd zijn. Doordat voornamelijk ontwikkelde jongelui, die in een
aantal gevallen een opleiding in het buitenland volgen, lid zijn van de
sportclubs, is de kans op contacten met die buitenlandse clubs groot. In
Nederland verblijven nogal wat Engelaen en gezien het feit dat de meeste
sporten van oorsprong Engels zijn, is het dan ook niet verwonderlijk dat
juist Engelsen de basis hebben gelegd voor de ANWB. Nadat er verschei-
dene clubs zijn opgericht, worden er onderling wedstrijden georgani-
seerd. Aanvankelijk alleen in eigen land, later ook in het buitenland,
waardoor behoefte aan een overkoepelende organisatie ontstaet. In 1883
wordt daarom de Nederlandsche Vélocipèdistenbond opgericht.

C. DE OPRICHTING VAN DE NEDERLANDSCHE VéLOCIP~DiSTEN-BOND

In het voorafgsande is een globale indruk gegeven van het tijdsge-
wricht waarin de oprichting van de ANWB tot stand komt. Met het toene-
mende aantal wielrijdersclubs ontstaat de behoefte om de besteande
verenigingen onder te brengen in een meer gezamenlijk opererend verband.
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Rond 1880 valt er in Nederland een sterke uitbreiding van de wieler-
sport te constateren. Het wedstrijdwezen dat tot de jaren tachtig in
handen is van de Deventer club 'Immer Weiter', waar men op houten rij-
wielen rijdt, wordt door genoemde club losgelaten en overgenomen door de
Haagse club 'De Ooievaar'. De houten rijwielen moeten langzaam msar
zeker het veld ruimen voor de metalen uitvoeringen. Bovendien blijken de
houten exemplaren minder geschikt voor het rijden op de weg en worden
daarom vooral gebruikt in zalen, waarbij het figuurrijden het belang-
rijkste wedstrijd-element vormt en het minder gast om snelheid. Pas met
de invoering van de zogenaamde safety, een lage fiets met twee wielen,
krijgt het begrip snelheid toenemende betekenis en vormt weldra het
belangrijkste element binnen de wielersport. Ook blijken de stalen
rossen beter bestand tegen het rijden op de grintwegen, welke in die
tijd niet altijd van de beste kwaliteit zijn, gezien het feit dat ze
behalve door voetgangers ook door pearden en wagens worden gebruikt. De
sporen van de wagenwielen vormen in veel gevallen een gevaar voor de
wielrijder. Dit euvel weerhoudt de wielrijder er echter niet van om van
tijd tot tijd, alleen of in gezelschap van andezen, op vrije dagen
tochten te maken in de directe of verdere omgeving.

Dat er niet alleen in clubverband wordt gereden, mag onder andere
blijken uit het feit dat in 1873 al een deel van de jongens die de
H.B.S. in Zutphen bezoeken, op de fiets komen. Het betreft rode houten
karretjes van het fabrikaat Burgers te Deventer. Door de directeur van
de H.B.S. worden deze jongelui "fietsheertjes" genoemd, in tegenstelling
tot de "boeren" of "kaffers", waarmee de jongens worden sangeduid die
uit omliggende dorpen komen en niet zoals de jongens uit de stad op de
fiets. Ondanks het feit dat de rijwielfabriek van Burgers te Deventer in
de buurt ligt van Zutphen, wordt er behalve door genoemde scholieren nog
maar weinig gefietst in deze stad (7).

Een zeker aantal wielrijders in Nederland heeft zich aangesloten bíj
een bestaande club en zo kan het dan ook gebeuren dat een toevallige
ontmoeting tussen de Haagsche en de Haarlemsche Vélocipède Club, de
aanleiding vormt tot de oprichting van de Nederlandsche Vélocipède Bond.

Hoewel van deze ontmoeting geen officiële documenten bestaan, valt
uit later vastgelegde herinneringen en dagboekaantekeningen de aanzet
tot de oprichting te reconstrueren.

In het voorjaar van 1883 ontmoeten leden van de Haarlemsche en Haag-
sche Vélocipède club op hun zondagse rijtoer elkaar in de buurt van
Bennebroek. Nadat men met elkasr heeft kennis gemaakt, wordt besloten
gezamenlijk naar Bennebroek te rijden. De captain van de Haagse club 'De
Ooievaar', C.N.Bingham en die van de Haarlemse club, D.Webster, oor-
spronkelijk beide uit Engeland afkomstig maar woonachtig in Nederland,
zijn al enige tijd lid van de Engelse Cyclist Touzing Club. Tijdens deze
tocht naar Bennebroek hebben beide heren van gedachten gewisseld over
een mogelijke bond in Nederland (8). Voorgesteld wordt om de zondag
daaropvolgend elkaar weer te ontmoeten, waarbij nsast een aantal andere
zaken, de mogelijkheid tot het oprichten van een bond zal worden bespro-
ken. Men spreekt af om met enkele afgeveardigden op 10 juni 1883 te
Leiden bijeen te komen (9). Op deze bijeenkomst te Leiden zijn als afge-
vaardigden van de Haagse club aanwezig C.H.Bingham, H. van Stralen, Van
Mertens en baron Otto Groenix van Zoelen. De Haarlemse club wordt verte-
genwoordigd door onder meer D.Webster en P.N.Bijvoet. Te Leiden wordt
besloten een vergadering uit te schrijven voor gedelegeerden van alle
Nederlandse wielerclubs en aan die vergadering voor te stellen een bond
op te richten (10). Op 16 juni 1883 worden de wielerclubs in Nederland
uitgenodigd voor een vergadering op 1 juli 1883 te Utrecht "Ter bevorde-
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ring van het vélocipède rijden in Nederland, hetwelk, door gemis aan
centrale organisatie zich niet in gelijke maatstaf heeft ontwikkeld als
zulks het geval is in andere landen van Europa" aldus het schrijven van
16 juni (11). Voorgesteld wordt om op de vergadering te Utrecht, te
spreken over de vorming van een algemene vélocipède-bond voor Nederland,
naar het voorbeeld van andere Europese landen. Daarom worden de clubs
gevraagd enkele leden af te vsardigen naar het lokaal van Smits genaamd
"Buitenlust" aan de Maliebaan te Utrecht op zondag 1 juli om 12.00 uur.
Indien men niet in de gelegenheid verkeert afgevaardigden te sturen,
wordt men verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken en tevens aan te
geven of inen het voorstel tot oprichting kan ondersteunen. De brief is
ondertekend door C.H.Bingham van de Haagsche V.C. als president van het
voorlopige comité, door de captain en de secretaris van genoemde club,
H. van Stralen en H.Visser. Van de Haerlemsche V.C. tekent P.Bijvoet als
president, D. Webster als commissaris en L.H. Koolhoven als secretaris.
De brief wordt verzonden naar de wielerclub van Apeldoorn, Breda, Brum-
men, Deventer, Den Haag, Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Zut-
phen en Zwolle.

Uit de reacties van de verschillende wielerclubs blijkt dat niet
alleen de circulaire is toegestuurd, maar tevens een prospectus en
application for membership van de Engelse Cyclist Touring Club, dit
lsatste niet in eerste instantie om leden te werven voor de Engelse
club, maer als voorbeeld voor een mogelijke opzet.

Vanuit Leeuwarden komt een positieve reactie op het voorstel tot
oprichting, men juicht het plan een "band te scheppen tusschen de ver-
schillende clubs" toe, en wenst vrijblijvend verdere informatie over de
vergadering, waar men niet aanwezig kan zijn (12).

De Rotterdamse club "De Zwaluw" meldt met drie afgevaardigden aenwe-
zig te zullen zijn en wenst tevens meer informatie over de Engelse
C.T.C. Bovendien verzoeken de bestuursleden van de club om inlichtingen
over de toestand van de wegen tussen Gouda en Utrecht, daar zij van plan
zijn op de vélocipède te komen. Ze stellen voor, na afloop van de
vergadering gezamenlijk nog wat te rijden (13).

'La Vitesse' uit Apeldoorn, de Zutphensche Vélocipède Club, 'Immer
Weiter' uit Deventer en De Haagse club 'De Ooievsar' blijken eveneens
voornemens enige afgevaardigden te sturen (14).

5 De oprichtingsvergadering van 1 juli 1883 te Utrecht

De vergadering van 1 juli te Utrecht wordt bijgewoond door verte-
genwoordigers van bijna alle aangeschreven clubs, uitgezonderd Brummen
en Leeuwarden. In totaal zijn 25 afgeveardigden aanwezig ( zie bijlage
I).

Tijdens deze oprichtingsvergadering wordt door de voorzitter van het
voorlopige comité, C.A.Bingham, het opgestelde reglement voorgelezen en
besluiten de aenwezige afgevaardigden het ontwerp te laten drukken,
wasrna het zal worden toegestuurd aan de presidenten van de verschillen-
de clubs, vergezeld van het verzoek dit met hun leden te bespreken en
eventuele wijzigingen asn te brengen. Aan de hand van de aangebrachte
wijzigingen zal vervolgens een nieuw reglement worden opgesteld, dat op
de daarop volgende bijeenkomst ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Verder worden er nog afspraken gemaakt over de circulaire die de
contributielijsten moeten begeleiden en over de hoogte van de contribu-
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tie. De jaarlijkse bijdrage wordt door de meerderheid van de vergadering
vastgesteld op minimaal f 1,-- per jaar. Wat het lidmaatschap betreft
wordt besloten dat zowel clubs als individuele leden lid kunnen wocden
van de nieuw opgerichte bond.

Hoewel de club is opgericht door en voor wielrijders zijn niet alleen
wielrijders welkom, maar ook zij die de wielersport financieel wensen te
ondersteunen.

De naam van de nieuw opgerichte club wordt vastgesteld: Het Neder-
landsch Vélocipèdistenbond, N.V.B.

Het voorlopige bestuur stelt voor, om met het inzenden van het in
eigen club besproken en eventueeel gewijzigde reglement, reeds op te
geven hoe groot de ondersteuning op dat moment zowel binnen als buiten
de clubs is en hoeveel geld men reeds heeft ontvangen, zodat het bestuur
weet waarop het kan rekenen. De gedelegeerden vragen op hun beurt aan
het bestuur om een voorlopig programma van de wedrennen vast te stellen,
en tevens onderhandelingen te openen sangaande de te gebruiken banen.
Bovendien wordt het bestuur gemachtigd alle op de bond betrekking heb-
bende aangelegenheden voorlopig te regelen. Men zal dan op 5 augustus,
de datum waarop de volgende vergadering wordt vastgesteld, de resultaten
van de eerste werkzaamheden kunnen meedelen, zodat dan tot een defini-
tieve goedkeuring en vaststelling van de opzet en de verdere plannen kan
worden overgegaan (15). Deze bijeenkomst vormt de basis voor de verdere
op- en uitbouw van de latere ANWB.

De clubs die negatief op de uitnodiging tot deelneming reageren,
voeren als belangrijkste argument voor hun weigering aan het feit dat
het hoofddoel van de N.V.B. is: het snelrijden. 'Immer Weiter' uit
Deventer geeft te kennen dat de bond niets is voor de leden van de club
en wenst dus niet deel te nemen aan de oprichtingsvergadering (16).

Van de Winschoter Club wenst slechts één clublid lid te worden van de
N.V.B. De meeste leden voelen zich nog te jong, echter de meest overwe-
gende reden is dat niemand binnen de club voor wedrennen is (17). De
Leeuwarder Vélocipède Club heeft met belangstelling kennis genomen van
de verhandelingen tijdens de vergadering van 1 juli maar de Leeuwarder
V.C. is een club met als hoofddoel het schoonrijden te bevorderen,
waarvoor de houten vélocipèdes van een meter hoogte slechts geschikt
zijn. Het blijkt voor de club uit Leeuwarden dus niet mogelijk tot de
bond toe te treden, omdat er op de wedrennen alleen stalen of ijzeren
vélocipèdes worden toegelaten en het hoofddoel van de bond het snelrij-
den is. Slechts één lid zal toetreden. Wel is de club bereid Lijsten op
de verschillende sociëten te deponeren om zo de amateurrijders bekend te
maken met de wens van de bond (18). De basis voor een overkoepelende
bond is gelegd, de uitbouw zal voor een belangrijk deel mede afhankelijk
zijn van de taken, welke men bereid is op zich te nemen.

D. CONCLUSIE EN ANALYSE

In de probleemstelling is de vrasg geformuleerd naar de relatie
tussen mastschappelijke dynamiek en oprichtingsenthousiasme in de onder-
havige periode. Vastgesteld is, dat de peziode rond 1885 een sterke
groei van het aantal verenigingen te zien geeft, dié voortduurt tot
1916. De oprichting van de ANWB valt dus ongeveer samen met deze pe-
riode. De vraag die gesteld dient te worden is dus: valt de oprichting
van de ANWB samen met de snelle msatschappelijke ontwikkelingen7

In het A en B gedeelte van de inleiding is in het kort een apntal
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ontwikkelingen geschetst die samen te vatten zijn onder de noemers
industrialisatie, ruimtelijke en sociale mobiliteit en de opkomst van
een nieuwe middenklasse met een eigen vrijetijdsbestedingspatroon.

Men kan stellen dat in vrij korte tijd, Brugmans laat de industriële
ontwikkeling in Nederland pas in 1870 beginnen, de bestaande maatschap-
pelijke orde die een betrekkelijk stabiel patroon vertoont, in beweging
komt, zowel ruimtelijk als sociaal. Vanwege de centralisatie en
concentratie van arbeid worden mensen gedwongen zich in de ruimte te
verplaatsen van woning naar werk. Er ontstaat als gevolg van de
rationalisering van de arbeid een onderscheid tussen geschoolde en
ongeschoolde, tussen hoog- en lsaggeschoolde arbeid, waardoor sprake is
van een grotere differentiatie in het arbeidspotentieel en dus in
maatschappelijke klassen. Bovendien vormt geboorte niet langer de basis
waarop men in een bepaalde klasse wordt ingedeeld, maar wordt de mens in
staat gesteld door middel van opleiding op te schuiven in maatschappe-
lijke rangorde.

Technische ontwikkelingen maken een grotere ruimtelijke mobiliteit
mogelijk; we denken daarbij vooral aan de komst van de spoorwegen en
later van de fiets. Er is dua sprake van zowel een toegenomen sociale
mobiliteit als van een grotere ruimtelijke mobiliteit.

Met het opkomen van nieuwe maatschappelijke groeperingen ontstaan ook
nieuwe leefpatronen, hetzij overgenomen van, hetzij opgedrongen door
bestaande maatschappelijke klassen. Een deel van het nieuwe leefpatroon
heeft betrekking op de wijze waarop de vrije tijd wordt besteed. In het
B gedeelte van de inleiding is de ontwikkeling van het toerisme en de
opkomst van de sport als nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding ge-
schetst. Met name het toerisme wordt overgenomen van de bestaande hogere
klasse. De sport daarentegen kan gezien worden als een vorm van ontspan-
ning die door de gezeten burgerij wordt gestimuleerd als factor in de
welvaart. Enerzijds kan de sportbeoefening de ontwikkeling van een
bepaalde tak van industrie bevorderen, bijvoorbeeld de rijwielindustrie,
anderzijds bieden sportieve bezigheden een uitlaatklep voor de tijdens
de arbeid opgelopen spanningen en komen op die wijze de arbeid in zijn
geheel ten goede. Vanuit dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat
de meeste vormen van sport vanuit Engeland, de bakermat van de indus-
triële ontwikkeling, zijn overgewsaid near het vasteland van Europa. Dus
naast de industrialisatie, die in Nederland rond 1870 opkomt en de
verhoogde mobiliteit, ontstaan na 1870 verschillende verenigingen op het
gebied van de sport. De eerste wielrijdersclub wordt in 1871 te Deventer
opgericht (19).

Men kan stellen dat er na 1870 sprake is van een versnelde maatschap-
pelijke beweging, versnelde socisle en ruimtelijke mobiliteit en groei
van de verenigingsactiviteit.

Vervolgens stelde Fassaert vast dat bij de oprichting van de door hem
onderzochte verenigingen sprake is van een drietal factoren die hij
samenvat onder de noemers: voedingsbodem, voorbeeld en bemiddelende
instantie.

Ten eanzien van de voedingsbodem kan men met betrekking tot de
oprichting van de N.V.B., de latere ANWB, het volgende vaststellen. Er
is in Nederland reeds sprake van een zekere sportieve infrastructuur.
Met name in de steden, waar de mobiliteit het grootst is, zijn verschei-
dene wielerclubs opgericht. Men is dus, zij het op beperkte schaal,
bekend met deze sport. Het rijwiel ondergsat als gevolg van technische
voqruitgang een aantal verbeteringen, waardoor het beter geschikt wordt
voor gebruik. Aanvankelijk gaat het nog om houten rijwielen, later als
nieuwe modellen worden ontwikkeld komen deze op twee manieren naar ons
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land. Enerzijds maken Nederlanders die in het buitenland studeren of
werken kennis met de nieuwe voertuigen en brengen deze mee nsar Neder-
land, anderzijds zijn er buitenlanders die de rijwielen in Nederland
introduceren, hetzij door middel van de handel, hetzij als sportief
object. Het gevolg is dat het aantal wielrijdersclubs zich uitbreidt.
Aanvankelijk vooral in de steden, later ook elders. Als gevolg van de
verbeterde uitvoeringen ontstaan nasst de bestaande clubs nieuwe clubs,
die zich vooral richten op het rijden in de openlucht, hetzij om te
toeren hetzij om wedstrijden te rijden. Men kan dus stellen dat er een
goede voedingsbodem sanwezig is voor het ontstsan van een overkoepelende
vereniging. Maar ook het voorbeeld is aanwezig. Voor de Nederlandse
wielrijdersbond dient de Engelse wielrijdersclub als voorbeeld, terwijl
de bemiddelende instantie wordt gevormd door de in ons land, voor studie
of werk aenwezige Engelsen. Zij zijn het die het initiatief nemen tot
oprichting, wasrbij ze gebruik maken van in eigen land opgedane ervarin-
gen en vormen zodoende een intermediair tussen de aanwezige voedingsbo-
dem en het voorbeeld. De stelling van Fassaert als zou maatschappe-
lijke dynamiek zichtbaar worden in de stichting van verenigingen wordt
met de oprichting van de N.V.B. zeker ondersteund.
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HOOFDSTUK I

DE A.N.W.B. GAAT AAN ZICHZELF TEN ONDER; 1883 - 1898

A. NEDERLAND IN TRANSITIE DOOR MODERNISERING

1.1 Demogralische ontwikkelingen en behoette aan vrijheid

De belangrijkste veranderingen binnen het economisch leven hebben
betrekking op het produktieproces en de bedrijfsvoering. Rationalisatie
en organisatie zijn de leidende principes geworden; centralisatie, con-
centratie en mechanisatie de uitkomst.

De nijverheid die in de vroegkapitaliatische periode nog hoofdzake-
lijk verspreid op het platteland is gesitueerd en in een additief inko-
men voor veel kleine boeren voorziet, verdwijnt geleidelijk naar de
fabrieken in de steden, waar deze in steeds grotere concentraties voor-
komen. Deze concentratie van bedrijven in de steden wordt deels in de
hand gewerkt door de aanwezigheid van apoor-,water- en atraetwegen en
uiteraard door de factor arbeid. Ala gevolg van de achteruitgang van de
welvaart op het platteland ia een stroom van werkzoekenden op gang
gekomen. Een depressie in de agrarische sector in de jaren zeventig van
de 19e eeuw, maskt veel landarbeiders en kleine boeren en de dearmee
verbonden ambachtslieden brodeloos waerdoor ze genoodzaakt worden hun
heil elders te zoeken. Dearbij komt nog een sterke bevolkingssanwae: een
groei van 3.579.000 inwoners in 1869 near 5.858.000 in 1909. De agra-
rische sector blijkt dan niet meer in steat deze uitbreiding van het
arbeidspotentieel op te vangen, zodat velen gedwongen worden emplooi te
zoeken in niet agrariache beroepen en komen dan neast de handel en het
verkeer vooral tezecht in de induetrie (1). Anderzijda oefenen de ateden
door het zuime aanbod van arbeid een enorme zuigkracht uit op de platte-
landsbevolking, welke vooral in de jaren negentig de krachtigate drijf-
veer vormt voor het rond 1880 op gang gekomen veratedelijkingaprocea.

De exploeieve bevolkingagroei aordt vooral veroorzeakt door een eterk
dalend aterftecijfer, meer nog dan door een groeiend geboortecijfer, als
gevolg van verbeterde leefomatandigheden van de mene onder invloed van
technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen (2).

Het verstedelijkingsproces als resultaat van de concentratie van
bedrijven, migratie van werkzoekenden en een sterke bevolkinganenwas,
is zeker van invloed geweest op de behoefte aen nieuwe vormen van vrije-
tijdsbeateding, of op zijn minat san een behoefte asn vrijheid. tierkt
het urbanisatieproces de behoefte nan vrijheid in de hand, voor de
meeste menaen blijft het voorzien in die behoefte beperkt tot hooguit
een dagje naer buiten, mita niet te ver verwijderd. Echter niet voor hen
die zich op financieel gebied aat meer kunnen veroorloven, de min of
meer welgeatelden. Ook voor deze groep wordt de etad ala gevolg van het
urbanisatieaprocea te vol en te klein. Hsar op grond van hun financiële
positie worden zij in veel gevallen in ateat gesteld te kiezen voor het
wonen buiten de atad, wear meer ruimte en een gezonder milieu het leven
kan versangenamen. lleeatal niet door arbeid gebonden ean een bepaalde
omgeving, hebben zij de vrijheid zich dsar te veatigen waar zij dit
wensen. En zijn ze, wat hun werk betreft toch eangewezen op de stad, dan
kunnen zij zich de luxe van het heen en weer reizen tusaen woning en
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werk permitteren. Voorwaarde is wel een zekere ontwikkeling van het
openbaar vervoer of de beschikking over een eigen vervoermiddel. Vanuit
deze vooronderstelling is het begrijpelijk dat dit zogeneamde suburbani-
satieproces v~dr 1900 geen erg grote betekenis heeft. Pas na 1900 komt
hierin meer beweging met een hoogtepunt in de jaren twintig van deze
eeuw (3). In die periode is er sprake van een verregaande mobilisering
van het Nederlandse volk en een democratisering van het vervoermiddel de
fiets, waarover later meer. Tot en met de Eerste Wereldoorlog is het
urbanisatieproces het belangrijkste demografische verschijnsel.

1.2 Stijgende welvaart voorwaarde voor meer vrije tijd en vrijetijds-
besteding

Mechanisatie van het produktieproces leidt ertoe dat veel produkten
in grotere hoeveelheden en daardoor tegen een lagere prijs kunnen worden
vervaardigd dan bij handmatige wijze het geval is. Dat betekent dat
verworvenheden die voorheen slechts bereikbaar waren voor een beperkte
groep welgestelden, binnen bereik van velen komen. Voor een asntal
noodzakelijke uitgaven zal men dus minder duur uit zijn, zodat er meer
financiële ruimte beschikbaar komt voor minder noodzakelijke uitgaven.
De welvaartsstijging, waarvan na 1870 sprake is, is ten opzichte van de
voorgaande periode asnzienlijk (4).

De toename van het besteedbsar inkomen van de massa is in de hier
besproken periode zeker nog niet toereikend om zich allerlei luxe te
permitteren. Zo wordt aan het begin van de twintigste eeuw nog circa 50x
van de uitgaven besteed aan de eerste levensbehoeften. Waarschijnlijk
kan er hooguit sprake zijn van een kwantitatieve en in een enkel geval
van een kwalitatieve verbetering van vooral het voedselpakket en de
woonomstandigheden. Hoewel de meeste gezinnen rond 1880 een voldoende
niveau van voeding hebben bereikt, is de arbeidende klasse werkzsam in
de nijverheid, in de periode voor de Eerste Wereldoorlog, zeker nog niet
in staat massaal deel te nemen aan allerlei activiteiten in de vrije
tijd.

Uit onderzoek blijkt dat in 1889 in de stad ongeveer 602 van de
eenheden, gezin of alleenstaande, minder dan f 600,- per jsar verdient,
terwijl 18I het moet stellen met f 660,- tot f 1.000,- per jaar (5).
Men moet deze bedragen uiteraard afzetten tegen de kosten van levenson-
derhoud om een verantwoorde conclusie met betrekking tot de levensstan-
daard te kunnen trekken. Zeker is, dat men niet in staat is om een kwart.
tot een half jaarinkomen opzij te leggen voor de aanschaf van een rij-
wiel. Ondanks dat het inkomen van de arbeidende klasse, nodig voor het
bekostigen van de eerste levensbehoeften, zeker nog niet toereikend
genoemd kan worden, kan men toch concluderen dat in de periode 1883 -
1914 de basis is gelegd voor een toekomst met meer en nieuwe mogelijkhe-
den voor de arbeider. Naast de reeds genoemde factoren, toename van de
welvaart als gevolg van hogere lonen en lagere prijzen, is nog een
factor te noemen, die met name de lagere klasse voorziet van een zekere
verruiming van financiële middelen. Hierbij wordt gedoeld op de invoe-
ring van de sociale verzekeringswetten, die gezien kunnen worden als een
indirecte bijdrage aan loonsverhoging en waarmee tussen 1900 en 1914
onder druk van de bestsande vakverenigingen een begin wordt gemsakc. Tot
1900 spelen deze bij de bepaling van het inkomen nog nauwelijks enige
rol van betekenis, maar de basie wordt wel gelegd. Dit onderwerp zal
dasrom nadere aandacht krijgen in het volgende hoofdstuk. Hoewel de
vrije tijd toeneemt is er nog nauwelijks sprake van vakantie.
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1.3 Vrtje tijd en vakantie; voorlopig nog privilege en gunst

Naast het financiële aspect speelt uiteraard het tijdsaspect een
cruciale rol. Mag het hebben van voldoende vrije tijd in de vorige eeuw
in het algemeen nog een voorrecht zijn van de hogere standen binnen de
samenleving, ook hierin komt geleidelijk verandering. Het eind van de
negentiende eeuw kan gezien worden als een tijd waarin zich belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan met het oog op ontwikkelingen in de
richting van meer vrije tijd. De eerste stappen in de richting van meer
vrije tijd hebben nog geen betrekking op vakantie in de huidige beteke-
nis, maar zijn gericht op het verkorten van de werkdagen. Als eerste
worden de werktijden van kinderen en vrouwen sangepast door het nemen
van wettelijke maatregelen.

Is kinder- en vrouwenarbeid tot 1874 nog een veel voorkomend ver-
schijnsel zonder enige restricties, in genoemd jaar wordt door de wet
van S. van Houten aan kinderarbeid de eerste beperkende mastregel opge-
legd. In 1889 volgt in de Arbeidswet op de reeds bestaande bepalingen
een uitbreiding welke een verdergaende beperking van kinderarbeid tot
gevolg heeft. Jongeren tussen 12 en 15 jaar mogen niet langer dan 11 uur
per dag werken, terwijl arbeid op zondag en 's nachts geheel wordt
verboden voor deze categorie. Niet alleen kinderarbeid wordt beperkt,
msar tevens wordt een regeling voor vrouwenarbeid getroffen. Deze rege-
ling kan gezien worden als het resultaat van veranderde opvattingen over
een gezonde samenleving. Bovendien verdraagt de behoefte aan meer scho-
ling zich niet met lange werkdagen voor kinderen en jongeren. Aan de
behoefte aen meer geschoolde arbeidskrachten tracht men te voldoen door
de invoering van de leerplichtwet.

Aan de arbeidstijden van mannen wordt in de 19e eeuw nog geen enkele
wettelijke beperking opgelegd. Van een geregelde vakantie is in het
geheel nog geen sprake. De vrije tijd is nog beperkt tot de verplichte
feestdagen.

1.4 Onderwijs als dynamiserende factor in het maatschappeliJk leven

Eerder is reeds gewezen op het belang van het onderwijs in verband
met sociale mobiliteit. Brugmans wijst onder andere op de dynamiserende
rol die het onderwijs heeft voor mastschappelijke ontwikkelingen (6).
Een ontwikkeld volk is eerder bereid nieuwe ontwikkelingen te volgen en
heeft er meestal zelf ook deel ean. Met de industrialisatie neemt de
behoefte aan goed onderwijs sterk toe, niet alleen aan algemeen vormend
onderwijs, maac ook en wel in het bijzonder aan goed vakonderwijs.
Aanvankelijk is het volgen van onderwijs alleen weggelegd voor de boven-
laag en de middenkiasse. Wanneer in 1900 de leerplichtwet van kracht
wordt en de controle op de naleving verbetert, gaat praktisch iedereen
naar school. Daarmee neemt de kans op verdere vorming na het verplichte
lager onderwijs eveneens toe. In de periode voor 1900 is er reeds sprake
van groei en verbetering van zowel het lager als het voortgezet onder-
wijs. Rond 1880 bedraagt het percentage niet ingeschreven kinderen
tussen 6 en 12 jaar voor wat betreft jongens llx, voor meisjes 19Z (7).
Na de invoering. van de leerplicht daalt het percentage schoolverzuimers
in 1902 bij jongens nasr circa 4,5x en bij meisjes naar 6,SZ. Het
verschil tussen jongens en meisjes is kleiner geworden. Eenzelfde
tendens valt ook waar te nemen bij het voortgezet en wetenschappelijk
onderwijs, hoewel daar het verschil tussen jongens en meisjes nog lange
tijd groter zou blijven (8).
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Niet alleen het aantal leerlingen neemt toe onder invloed van econo-
mische en maatschappelijke veranderingen, ook inhoudelijk ondergaat het
onderwijs de nodige wijzigingen. Lag in het verleden de nadruk in het
algemeen nog op ethische en esthetische vorming, steeds meer ontwikkelt
de doelstelling zich in de richting van het bijbrengen van vaardigheden
en vakkennis. Bij de samenleving in het algemeen en het bedrijfsleven in
het bijzonder, ontstast in toenemende mate behoefte aan geschoolde vak-
lieden , arbeiders en huisvrouwen. Het vak-, ambachts- en huishoudonder-
wijs groeit sterk, zelfs zonder wettelijke regeling, waarmee een ant-
woord wordt gegeven op de ontstane behoefte. Tussen 1870 en 1900 groeit
het vakonderwijs uit van twee scholen naar twee en twintig, met in
totaal ruim 3.000 leerlingen (9). Niet alleen voor jongens wordt het
vakonderwijs belangrijk geacht, maar evenzeer voor meisjes. De op-
richting van kookscholen voor de hogere standen, de huishoudscholen voor
de middenklasse en de nijverheidsscholen voor de arbeidende klasse, kan
in verband gebracht worden met het verlangen naar vrouwenemancipatie in
die tijd. ook de vrouw dient in het maatschappelijk gebeuren een rol te
spelen èn daarvoor worden toegerust. Deze opvatting wordt vooral uitge-
dragen door de links-liberalen, ook wel vrijzinnig liberalen, van die
tijd (10).

Eerder in deze paragraaf is de aandacht gevestigd op de dynamiserende
functie die het onderwijs heeft waar het gaat.om maatschappelijke ont-
wikkelingen. Zeker geldt dit voor de opkomende vrouwenemancipatie aan
het eind van de vorige eeuw. Gezien het feit dat de burgerij als eerste
in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan elke vorm van onder-
wijs, is het ook niet verwonderlijk dat de behoefte aan vrouwenemancipa-
tie zich het eerst binnen die maatschappelijke groepering voordoet. De
vrouwen uit de gegoede burgerij eisen een plaats op binnen het maat-
schappelijk leven, naast de mannen. Deze vroege emancipatiebeweging
heeft nog maar een relatief klein draagvlak en is vooral gericht op
gelijke onderwijskansen voor vrouwen en op het kiesrecht. Min of ineer
gevoelig voor redelijke argumenten, ondervindt dit streven binnen eigen
kring, met name onder vrijzinnig liberalen weinig weerstand. Na de
eeuwwisseling volgen de vrouwen uit de arbeidende klasse. Hun stzeven is
vooral gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden en de mate-
riële positie.

In het wetenschappelijk onderwijs neemt vooral de aandacht voor
natuurwetenschappen toe, meestal ten koste van de geesteswetenschappen,
hoewel ook deze leatste niet ontkomen aan een meer rationele benadering.
Deze rationalisering heeft gevolgen voor de wijze wearop onderwijs
gegeven dient te worden en onderzoek wetenschappelijk geacht wordt.
Waarneming en ervaring vormen in toenemende mate het richtsnoer voor
onderzoek en onderwijs. Steeds meer facetten van het maatschappelijk
leven komen in de greep van de rationaliteit. Deze ontwikkeling heeft
gevolgen voor zowel de inhoud van de kennis als voor benadering van
problemen, dat geldt ook voor ontwikkelingen en problemen op het gebied
van verkeer en toerisme.
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B. MAATSCHAPPELIJKE FACTOREN IN CORRELATIE MET DE ONT-
WIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN SPORT, VERKEER EN TOE-
RISME

In de volgende paragrafen zal de nadruk liggen op enkele specifieke
ontwikkelingen, die het gevolg zijn van de eerder besproken maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Centraal hierbij staan vragen als: Op welke
wijze hebben technische ontwikkelingen invloed uitgeoefend op de vrije-
tijdabeateding van mensen? Hoe is men omgegaan met de vrij gekomen
tijd7 Wat heeft men gedaan met de ruimere financiële middelen7 In de
eerste paragreaf zal aandacht worden besteed san ontwikkelingen op het
gebied van vervoer en verkeer en hoe men met de verhoogde mobiliteit is
omgegaan. In een volgende paragrsaf zal de invloed van het onderwijs
besproken worden voorzover deze betrekking heeft gehad op bepaalde
vormen van vrijetijdsbesteding, met name het toerisme. Tot slot zullen
enkele vormen van toerisme nader wozden belicht.

1.5 Verhoogde mobiliteit ats gevolg van technische ontwikkelingen

Een van de belangrijkste vernieuwingen op het gebied van vervoer en
verkeer is ongetwijfeld de toepassing van de spoorweg geweest. Rond 1880
is het spoorwegennet in Nederland reeds in hoofdlijnen voltooid. Dit is
met name van belang voor de stedelijke industrie. Na 1880 volgt een
uitbreiding van het lokale spoorwegennet en wordt de tram op uitgebrei-
der schaal ingezet. Beide vormen van vervoer blijken van groot belang
voor de ontsluiting van het platteland dat door deze gemakkelijke ver-
binding met de steden uit zowel een economisch als socieal isolement
geraakt. In de sterk groeiende steden voorziet de tram na 1870 in een
toenemende behoefte aan openbaar vervoer. Hierbij wordt zowel van stoom-
als peardentractie gebruik gemaakt. De pasrdentram krijgt nsast het
stadsverkeer bovendien nog een functie in het streekvervoer en verbindt
op die wijze de dorpen met de stations in de steden (11). Op het eind
van de negentiende eeuw komt de motorisering van het openbsar vervoer
pas goed op gang, allereerst bij de tram, meaz breidt zich weldra uit
naar andere vervoersmiddelen; de auto, de motor en de bus verschijnen in
het strsatbeeld.

Echter vooràst het zo ver is heeft de fiets enkele tientallen jaren
eerder reeds zijn intrede gedaen. Aanvankelijk is dit voertuig vanwege
zijn prijs en constructie en de gesteldheid van de wegen nog lang geen
gemeengoed. In de beginperiode kunnen elleen de meer welgestelden zich
dit voertuig aanschaffen vanwege de hoge prijs. Ook het aanbod is nog
gering omdat de fiets geheel handmatig wordt vervaardigd. De eerste
fietsen worden van hout gemaakt en zijn dsardoor totaal ongeschikt voor
gebruik op de veelal slechte wegen. De vroegste fietsen worden nog
uitsluitend gebruikt als kermisattractie en als sportmiddel, wearbij
behendigheid een belangrijke rol speelt (12). De fiets wordt in die tijd
nog nauwelijks gezien als hulpmiddel in het zakelijk verkeer. Dearvoor
zijn de bestaande karretjes nog ongeachikt. Omstreeka 1885-1890 begint
hierin verandering op te treden. Met de verbetering van dit voertuig,
zowel near vorm als naer materisalgebruik, begint ook het zakelijk
gebruik langzaam msar zeker op gang te komen en wordt de basis gelegd
voor de belangrijke plaats die de fiets in de toekomst zal gaen innemen
in het totale verkeer en in het economische leven in het bijzonder, voor
zowel het personenvervoer als het kleine goederenvervoer. Echter niet
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alleen in economisch opzicht zal de fiets zich een plaats weten te
veroveren, minstens van evenveel gewicht is de rol die de fiets gaat
spelen op het sociaal en cultureel toneel. Daar waar treinen en trams
niet kunnen komen, biedt de fiets uitkomst door op relatief snelle en
goedkope wijze de mens daar te brengen waerheen hij wil gaan. Het rij-
wiel blijkt een belangrijk medium bij de voortgsande opheffing van het
isolement van het platteland. Het is dan ook allerminst overdreven te
stellen dat de fiets een belangrijk~~ bijdrage heeft geleverd tot de
ontwikkeling van het gewone volk. Bcvendien is de fiets een stimulator
gebleken voor het toerisme. Zo transformeert de fiets, aanvankelijk
aangeduid als vélocipéde, bicycle of tricycle, afhankelijk van herkomst
en vorm, van sportmiddel voor jongelui uit de hogere- en middenklasse,
via luxe vervoermiddel naar het middel van transport voor de massa in de
twintigste eeuw.

Tussen 1880 en 1907 is sprake van een zeer geringe uitbreiding van
het wegennet met slechts 3Z (13). Er is ook nauwelijks behoefte aan
ingrijpende wijzigingen in het wegennet, hooguit aan rijwielpaden en dan
nog hoofdzakelijk in dienst van het toerisme. De wegen staan bovendien
nog maar voor een zeer beperkt deel onder toezicht van de overheid. De
kwaliteit van de wegen is in het algemeen slecht, als gevolg van hun
constructie en de aard van de gebruikers. Het klimaat heeft bovendien
grote invloed op de kwaliteit van de zand- en grintwegen. In dit opzicht
blijkt als gevolg van gebrek ean toezicht en zorg een belangrijke taak
weggelegd te zijn voor de ANWB. Men heeft een lange weg te gaan en het
zal nog tot na de Eerste Wereldoorlog duren voordat de overheid zich op
meer uitgebreide schaal gaet bemoeien met de wegenaanleg in ons land.

1.6 Nieuwe vormen van arbeld creeren behoefte aan gezonde bewe-
ging: gymnastlek wordt schoolvak, belangstelling voor de natuur

Binnen het onderwijs komen langzaam maar zeker stromingen op gang die
pleiten voor een andere aanpak. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is
een beteze afstemming van het onderwijs op de behoeften van de samenle-
ving. Vanuit behoeften asn geestelijk en lichamelijk gezonde mensen,
wordt na 1870 het vak gqmnastiek als verplicht vak op het rooster
geplaatst. Opvallend is het grote asntal publikaties dat over dit onder-
werp verschijnt, zowel van voor- als tegenstanders. De voorstanders
beroepen zich vooral op ervaringen in het buitenland, met name Engeland,
Frankrijk en Zweden. Gymnastiek zou een gunstig effect hebben op de
morele en financiële welvaart van een volk, doordat het geestelijk en
lichamelijk gezonde mensen zou voortbrengen, zo was de argumentatie. De
tegenstanders wijzen vooral op de nadelige gevolgen voor de lichamelijke
ontwikkeling, met name als gevolg van de schokken die het lichaam te
verduren krijgt (14). Ook de ANWB mengt zich in deze discussie bij de
propaganda voor het fietsen. Toch blijft het in de meeste gevallen
slechts bij discussies over voor- en nadelen, en komt er in de praktijk
niet al te veel van terecht binnen het onderwijs. Ondanks alle belang-
stelling en de groeiende behoefte, heeft het lichamelijk bezig zijn en
sportieve activiteiten de sport ín Nederland nooit die functie in het
onderwijs gekregen die het in veel andere Europese landen en Noord-
Amerika wel kreeg. Een min of ineez gunstige uitzondering zou het lyceum
hebben moeten vormen, waar meer ruimte voor sport en spel werd vrijge-
maakt dan in de overige vormen van onderwijs. Toch blijft het ook bij
deze vorm van middelbasr onderwijs een marginaal verschijnsel. Dit
alles heeft echter niet kunnen beletten dat de sport in zijn algemeen-
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heid een zeer belangrijke vrijetijdsbesteding is geworden in ons land.
Eerder is al gewezen op de verschuiving van de sandacht naar de

empirische wetenschappen. Ook in het onderwijs als geheel wordt dit
merkbaar. Zowel het vakkenpakket als de wijze van lesgeven ondergaan
veranderingen. Het onderwijs krijgt een meer praktische invulling.
Zintuigelijke wearneming en aanschouwelijk onderwijs worden steeds meer
gezien als ideaal om kennis over te brengen en te vergaren.

In hoeverre dergelijke opvattingen ook daadwerkelijk hebben bijgedra-
gen aan liefde voor en kennis van de natuur is moeilijk te zeggen. Een
ding stast wel vast, de belangstelling voor de natuur neemt rond de
eeuwwisseling sterk toe. Wellicht dat deze gestimuleerd is door de
aandacht vanuít het onderwijs, waarbij te denken valt aan het belang-
rijke werk dat Jac. P. Thijsse in dit opzicht verrichtte. Anderzijds
vragen de weinig verheffende woonomstandigheden in de steden om meer
ruimte en vrijheid. Er worden natuurstudieverenigingen opgericht waer-
door vooral jongeren in staat gesteld worden kennis te nemen van de
natuur. Deze initiatieven hebben niet alleen betekenis gehad voor de
natuurstudie, maar hebben zeker ook de ontwikkeling van het toerisme
gestimuleerd.

Een ander belangrijk aspect is de groei van het nijverheids- en
ambachtsonderwijs. Binnen deze vormen van onderwijs wordt in toenemende
mate tijd besteed aan praktische oefening. Bekend is dat voor de oplei-
ding tot rijwiel-, auto- en motorhersteller oude voertuigen werden ge-
bruikt als oefenmateriaal.

1.7 Sportbeoetening als vorm van vrljetijdsbesteding maar moeilijk
geaccepteerd

De basis voor de moderne sportbeoefening in Nederland is gelegd in de
jaren tussen 1870 en 1900 en heeft in 1883 reeds een zekere ontwikkeling
achter de rug. Vooral na 1870 gaat men in toenemende mate de bestaande
sporten in georganiseerd verband beoefenen. De invoering van gymnastiek
als verplicht vak in het middelbaar onderwijs heeft hiertoe wellicht
bijgedragen. De oprichting van allerlei clubs wijst in elk geval op een
toegenomen belangstelling voor de sport. Ook in de jaren tachtig zet
deze trend zich door. In relatief korte tijd wordt in Nederland een
aantal sporten geïntroduceerd: voetbal, fietsen, tennis en hockey (15).
Enige tijd later volgen de bergsporten (16).

Ook de herinvoering van de Olympische Spelen in 1896 is geen toeval-
lige gebeurtenis, maar past in een periode waarin sprake is van een
verhoogde belangstelling voor de sport. Dat daerbij ook andere motieven
een rol spelen, als toenemend nationalisme en bewustwording van de eigen
identiteit is evenmin vreemd (17).

Veel van de in Nederland ingevoerde sporten zijn afkomstig uit
Engeland. Eerder geïndustrialiseerd, heeft men daar ook eerder te maken
gehad met de negatieve gevolgen die deze ontwikkeling met zich mee-
bracht, zoals verstedelijking, werkdruk, eentonige en eenzijdige licha-
melijke verrichtingen in fabrieken en op kantoor en weinig vrije tijd.
De behoefte aan een zekere compensatie is daar dan ook eerder merkbaar.

Hoewel de eerste rijwielen in ons land niet van Engelse origine zijn,zal toch de Engelse rijwielsport voor een belangrijk deel de orgenisatie
van de Nederlandse rijwielsport bepalen. Zoala we hebben gezien zijn het
in Nederland woonachtige Engelsen die het initiatief hebben genomen tot
de oprichtíng van de ANWB . De Engelse wielrijdersbond heeft model
gestaen voor de Nederlandse bond.
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Na de oprichting van de ANWB in 1883, zien we het aantal wielerclubs
in ons land sterk toenemen. Opmerkelijk daarbij is dat aanvankelijk
bijne alle sportclubs stedelijke clubs zijn en dat geldt ook voor de
wielerclubs. Tevens valt op dat de beoefenaren steeds jeugdige personen
zijn, aanvankelijk nog alleen van het mannelijk geslacht. Later, als de
eerste emancipatiebewegingen op gang komen zijn ook vrouwen van de
partij. De beide genoemde kenmerken, het feit dat het om stedelijke
clubs gaat en om jeugdigen, hebben naar alle waarschijnlijkheid een
gunstige invloed uitgeoefend op een snelle introductie met betrekking
tot vernieuwingen. De stedelijke bevolking van die tijd, voor een
belangrijk deel afkomstig van het platteland en nog maar nauwelijks
ingepast in het nieuwe stedelijke patroon, heeft weinig last meer van de
traditionele banden en bovendien een sterke behoefte aan een nieuw
normenpatroon. Het oude plattelandspatroon voldoet niet in de nieuwe
situatie, terwijl het bestaartde stedelijke patroon hen nog maar nauwe-
lijks aanspreekt. Deze situatie vormt een gunstige voedingsbodem voor
nieuwe ontwikkelingen.

Op het platteland wordt voorlopig nog afwijzend gereageerd op die
avontuurlijke nieuwlichterij. In de meeste plaatsen is de bevolking
absoluut niet gediend van de komst van vreemdelingen naar hun woon-
plaats, wat mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van het rijwiel.
Deze afwijzende houding is niet typisch Nederlands. De eerste Tour dé
France in 1903 niet overdag masr 's nachts verreden, uit angst voor
molestatie van de wielrenners door het gewone volk (18). Hoewel er al
verscheidene takken van sport bekend zijn en reeds door velen een vorm
van sport wordt beoefend, betreft het in de meeste gevallen nog voorna-
melijk een zekere elite. Het is deze groep die steeds het voortouw
neemt. De democratisering en popularisering van de fiets hebben na 1883
nog een lange weg te gaan.

1.8 Structuurveranderingen binnen het toerisme als gevolg van ver-
hoogde mobiliteit

In een voorgaand hoofdstuk zijn de ontwikkelingen op het gebied van
het reizen reeds in het kort aangeduid. De komst van de trein en de tram
hebben als snelle, comfortabele en relatief goedkope vormen van openbaar
vervoer een wezenlijke bijdrage geleverd aan de democratisering van het
reizen. Daarmee veranderen ook de motieven om op reis te gaan. Reizen is
niet langer meer een noodzakelijk kwaad, maar krijgt steeds meer het
karakter van een ontspannende bezigheid.

Ging men in het verleden meestal vanuit religieuze, economische of
sociaal-culturele overwegingen op reis, steeds vaker staat het reizen in
dienst van een niet noodzakelijke ontspannende bezigheid.

Fietsen en later ook autorijden worden oorspronkelijk beoefend als
vormen van sport, maar krijgen al snel ook betekenis binnen het toerisme
en enige tijd later als zakelijk vervoermiddel. Met de toename van het
aantal sportclubs en het organiseren van wedstrijden, krijgen de ver-
schillende vervoermiddelen ook in dat opzicht een rol te vervullen. Het
houden van wedstrijden zowel nationsal als internationasl brengt een
groeiende verkeersstroom op gang. Nsarmate de vervoermiddelen en de
wegen verbeteren, worden ook de mogelijkheden om op grotere afstand
sportevenementen te organiseren, uitgebreid. Zowel het binnenlands als
het buitenlands toerisme krijgen door de verbetering van de vervoermid-
delen een enorme impuls. Nasst een uitbreiding van het aental sporten en
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vormen van toerisme ontstaat ook anderszins meer differentiatie binnen
het toerisme en sport.

Hield de oudere en deftige burger meer van rust en rustige vormen van
vermaak, het gewone volk en de jongeren, die door het goedkoper worden
van het reizen in toenemende mate in staat gesteld worden gebruik te
maken van de nieuwe mogelijkheden, hebben behoefte aen ontspannende en
spannende activiteiten. Met name sporten waarin men zich lichamelijk kan
uitleven, genieten zeker bij laatstgenoemde groepen een groeiende be-
langstelling. Het toerisme wordt in toenemende mate gekoppeld aan spor-
tieve en recreatieve bezigheden. Het toenemend aantal dagtochten naar
het strand is hiervan een vroeg voorbeeld. Ook familiebezoek over gro-
tere afstand gaat steeds meer tot de mogelijkheden behoren, evenals een
verblijf van enkele dagen in een goedkoop pension of hotel, bijvoorbeeld
in Valkenburg of ergens op de Veluwe.

Voornoemde wijzigingen in de structuur van het reizen hebben weer
gevoigen voor het economisch leven. Want uiteraard heeft ook de onderne-
mer zich aangepast aan de nieuwe mogelijkheden. De dure chique hotels
maken steeds meer plaats voor de goedkope logiesmogelijkheden.

Voor wie wat verder van huis wil, zijn er de Rijnreisjes of het
verblijf van enkele dagen in Parijs. Het reizen voor ontspanning is dus
een nieuw fenomeen ean het worden, wasraan een steeds groter deel van de
samenleving deelneemt. Naast middel in dienst van cultuur- en natuurcon-
sumptie, verandert ook het karakter van het reizen en wordt steeds meer
doel op zichzelf, als compensatie voor iets anders. De druk die uitgaat
van de industriële samenleving roept een behoefte op naar meer vrijheid
die men ondermeer in het reizen denkt te vinden. En daarmee komt toeris-
me ondanks zijn ontspannende karakter weer opnieuw in dienst van het
economisch leven en van het kapitalistische systeem. Ontspanning in
dienst van de arbeid.

C. DE UITBOUW VAN DE N.V.B. TOT A.N.W.B. ~ i9 ~

In dit gedeelte van het hoofdstuk zal ingegaan worden op de doelstel-
ling, de vormgeving en de formalisering van de organisatie. Bij de
vormgeving zal vooral de atructuur en de opbouw van de vereniging cen-
trasl staan. Hoe is het bestuur samengesteld en uit welke msatschappe-
lijke klassen worden de bestuursleden gerecruteerd. Bij wie liggen de
zeggenschap en verantwoordelijkheden.

Voor een deel bepaalt men altijd zelf zijn structuur, voor een deel
ook wordt deze door de omgeving en de omstandigheden bepasld. Onderwor-
pen aan wetgeving, vrijheden en concurrentie van anderen, krijgc de
organisatie gestalte die echter voortdurend aan verandering onderhevig
zal blijven.

Vervolgens zal aandacht worden besteed aan het ledenbestand. Nage-
gaan wordt uit welke msatschappelijke klassen leden en bestuursleden
afkomstig zijn, voor zover dat nog te achterhalen valt.

Een ander belangrijk onderdeel vormt~het werkterrein van de ANWB.
Aanvankelijk heeft de bond zowel de wielersport als het rijwieltoerisme
onder zijn hoede genomen. De wijze waerop men invloed heeft weten te
krijgen op het wielrijden en de wielrijders vormt een belangrijk thema.
Daarom zal, naast een aantal organisatorische facetten van het werk van
de ANWB, ook eandacht worden besteed aan het acceptatieproces rond de
invoering van nieuwe vervoermiddelen.
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De sport vereist een goede organisatie van wedstrijden, het scheppen
van voorwaarden, het opstellen van reglementen, het beschikbaar krijgen
van banen en wegen en het onderhouden van contacten met instanties en
andere belanghebbenden.

Het toerisme hangt ten nauwste samen met vervoer en verkeer.
Bij verkeer denken we aan wegeneanleg, onderhoud, bewegwijzering,

maer ook ean voertuigen. Door de intensivering van het verkeer ontstsat
behoefte aan reglementering, masc tevens asn opvoeding tot verkeersdeel-
nemer. Ook hier blijken belangrijke taken te liggen voor de ANWB.

1.9 De bond krijgt naam, vorm en rechtszekerheid

1.9.1 De naam van de bond

De organisatie die op dit moment in Nederland algemeen bekend staet
onder de naam ANWB, heeft in het verleden enkele neamsveranderingen
ondergasn. Er is in het voorafgeande reeds gewezen op de relaties die
er bestasn met de Franse en Engelse rijwiel-industrie en sport ener-
zijds en de Nederlandse rijwielsport anderzijds. Met het rijwiel komen
ook de verschillende benamingen die betrekking hebben op de sport, mee
de grenzen over. Aangezien de vroegste voertuigen vanuit Frankrijk
worden geimporteerd, ligt het ook voor de hand dat de eerste rijwielen
hier worden aangeduid met het Franse woord vélocipède en de eerste over-
koepelende rijwielbond in navolging daarvan de naam Nederlandsche Velo-
cipedistenbond krijgt toebedeeld, afgekort als N.V.B. (20). De activi-
teit zelf krijgt de nsam vélocipède-rijden. Velen vinden deze benamingen
toch wat al te Frans en pleiten voor een goede Nederlandse vertaling.
Tijdens de eerste Algemene Bestuursvergadering, van 20 januari 1884 te
Rotterdam, wordt deze kwestie aan de orde gesteld. Aldaar besluit men de
woorden vélocipède en vélocipedist een meer Nederlands uiterlijk te
geven, door alvast de verschillende accents te laten vervallen.

net Nederlandsche Vélocipèdiaten-Bond wordt dus het Nederlandsche
Velocipedisten-Hond. Het lidcdoord "het" is hier correct gebruikt. Men
spreekt in die tijd van het pond, daar bond een verkorting is van het
woord verbond.

Begin 1885 ontstaat et in Nederland een beweging, die in navolging
van andere niet-Romaanse landen streeft nsar algehele afschaffing van
de Franstalige benamingen binnen het wielrijden in het algemeen en de
wielersport in het bijzonder. Men stelt voor deze woorden te vertalen in
goed Nederlandse woorden en deze ook te gaen gebruiken. Zowel Duitsland,
Hongarije, Engeland als Oostenrijk gingen Nederland hierin reeds
voor (21). Dit streven wordt bovendien ondersteund door deskundigen op
het gebied van de Nederlandse taal, waaronder prof. J.A. Alberdingk
Thijm en Prof.M.de Vries. Beiden adviseren het N.V.B. om voortean de
Nederlandse benamingen, rijwiel, wielrijder, tweewieler enzovoort te
gebruiken in plaats van de tot dan toe gebruikelijke Franae woorden. Het
bestuur van het Bond kan zich met deze opvattingen zeer goed verenigen,
zodat men het op de beatuursvergadering van 22 msart 1885 ook anel eena
weet te worden over de nieuwe nsam van het Bond. Deze zal in het vervolg
de nsam 'Het Algemeen Nederlandach ilielrijders-Bond' dragen, afgekort
A.N.41.B. Op 25 mei 1885 wordt de nieuwe nsam bij Roninklijk Besluit
goedgekeurd (22). Niet alleen de overkoepelende bond, maar ook enkele
plaatselijke wielerclubs gaan in navolging van dit bealuit over tot
naamsverandering. Dat de Franse benamingen daarmee nog niet direct zijn
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uitgebannen, mag blijken uit de namen van de verschillende wielecclubs
die na 1885 worden opgericht en waarin het woord velocipede nog steeds
in de clubnaam wordt opgenomen (23). (zie bijlage II)

Langzeam maar zeker rsakt ook het gebruik van het lidwoord "het" voor
de naam in onbruik en wordt vervangen door "de". In De Kanspioert van april
1887 wordt dit blad voor het eerst sangeduid met de omschrijving "het
Orgaan van den Algemeenen Nederlandsche Wielrijders-Bond". De genoemde
veranderingen zijn hoofdzakelijk taalkundig van aard en verwijzen niet
naar inhoudelijke wijzigingen. Dat zal pas later gebeuren.

1.9.2 De doelstellingen van de bond

Tussen naam en doelstellingen van een organisatie is meestal wel
enige relatie te leggen. 20 ook bij de ANWB. De neamsveranderingen die
de ANWB in de loop van hasr bestsan heeft ondergaan, hangen ten nauwste
samen met veranderingen in de doelstelling.

In de uitnodiging, gericht aen de wielerclubs in Nederland, in juni
1883, wordt de doelstelling van de bond reeds aangegeven en vervolgens
in de statuten vastgelegd. De bond stelt zich ten doel het velocipede-
rijden ín Nederland op alle mogelijke wijze te bevorderen en te gerie-
ven. Men wenst dit doel te verwezenlijken door:
a. het toeren in Nederland te ondersteunen en te vergemakkelijken, en

wel door benoeming van vertegenwoordigers van het bond in alle delen
van het land, door het uitgeven van kaarten en handboeken voor het
gebruik van velocipedisten enz.;

b. het onderlinge verkeer tussen de verschillende clubs onderling te
vergemakkelijken;

c. velocipede-clubs op te richten in plsatsen wasr er geen beataan;
d. de rechten van velocipedisten te handhaven;
e. minstens eens per jaar een wedstrijd te houden in het velocipederij-

den (24).

Aangezien de bond is opgericht door en voor wielrijders, ligt het
voor de hand dat uitsluitend gesproken wordt over wielrijders. Echter
onder invloed van de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en toeris-
me zullen de genoemde doelstellingen na verloop van tijd worden uitge-
breid naar andere categorieën, zoals automobilisten, motozrijders en
alle toeristen. Tot 1898 zullen de doelstellingen nog vooral gericht
blijven op de belangen van wielrijders, met nadruk op het toeren, hoewel
dit in de praktijk niet altijd even duidelijk blijkt. De eandacht en de
belangstelling gaat wel eens teveel uit naar de wielersport, zonder dat
dit direct de bedoeling van het bestuur is. Om de werkelijke intentie
wat meer accent te geven en ook ean de buitenwereld kenbaar te maken,
heeft men bij de opstelling van de statuten en het huishoudelijk regle-
ment bewust gekozen voor een bepaalde volgorde (25). Zo moeten de regels
voor het toerwezen worden geplaatst voor het wedstrijdreglement. Men wil
hiermee voorkomen dat mensen die zich absoluut niet wenaen in te laten
met het wedstrijdgebeuren worden afgeschrikt. De bond moet een bond
worden voor alle wielrijders. Toerisme en wielrijden vallen op dat
moment nog voor een belangrijk deel eamen. Wellicht ligt hier de oorzaek
van het nog steeds hardnekkige idee dat de ANWB vooral de belangen van
wielrijders dient te behartigen in deze periode.

Het feit dat de bond door en voor wielrijders is opgericht rechtvaer-
digt de asndacht voor het wedstrijdwezen.

De middelen om het gestelde doel te bereiken blijven de eerste tijd
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in hoofdlijnen dezelfde. Het organiseren van wedstrijden wordt in de
beginperiode gezien als een belangrijk wervend medium. Het brengt mensen
in contact met het verschijnsel fietsen. Anderzijds blijkt dit middel
ook zekere risico's in te houden, die door de jonge bond nog maar
nauwelijks kunnen worden gedragen. In de eerste statuten wordt gesproken
over het houden ven minstens één wielerwedstrijd per jaar, waartoe de
bond zich dient te verplichten. In de derde tot en met de zesde druk van
het reglement in 1896, wordt niet meez geaproken over het organiseren
van wedstrijden, maar ovez het regelen van de wijze waarop wedstrijden
gehouden moeten worden. Wsarschijnlijk wijs geworden door ervaringen,
heeft het bestuur de organisatie van het wedstrijdgebeuren meer en-meer
overgelaten aan de plaatselijke clubs. Het welslagen van een wedstrijd
is sterk afhankelijk van het aental deelnemers, de kosten van huur van
banen en niet in de laatste plaats van het weer. Bij slecht weer zal het
eantal toeschouwers aanzienlijk leger zijn dan bij goed weer. En juist
het publiek moet zorgen voor de opbrengsten. Het gebeurt dan ook nogal
eens dat de opbrengst van wedstrijden verre van kostendekkend is. Voort-
durend ontstaan er problemen over de vraag wie welke kosten voor zijn
rekening dient te nemen, de plaatselijke clubs of de bond. Hoewel de
bond dearom al spoedig de verplichting om jasrlijke een wedstrijd te
organiseren schrapt, blijft men toch middels het opstellen van reglemen-
ten en het stellen van eisen, op indringende wijze betrokken bij het
wedstrijdwezen, tot het moment waarop dat in 1898 definitief wordt
losgelaten.

Van het oprichten van wielerclubs in plaatsen waar er nog geen be-
staet, wordt vanaf 1893 afgezien, althans deze doelstelling verdwijnt
uit het reglement.

Een ander belangrijk middel om het gestelde doel te bereiken is de
uitgave van een eigen orgasn, De Kmnproen (wearover later meer), gewijd
san de belangen van de wielrijders en de bond.

1.9.3 RechtspersoonllJkheid aangevreagd om zakeliJk op te kunnen treden

Op het moment dat de ANWB zich naar buiten gaet manifesteren, ont-
steat de behoefte aan een meer officiële status. Deze behoefte wordt
niet in eerate instantie gevoeld door de bond, mear door de omgeving.
Organisaties en particulieren waarmee op zakelijk gebied contacten wor-
den aangegaan, eisen een zekere mate van rechtszekerheid. Hierdoor wordt
de ANWB genoodzsakt rechtspersoonlijkheid aen te vragen. Directe aanlei-
ding voor de aanvrage vormt het feit dat het bestuur van de AN41B het
plan heeft opgevat om een internationale wielerbaan asn te leggen in
Nijmegen achter de Sociëteit van de Vereeniging. De eigenasr van het
terrein waerop de baan is gepland, wil zijn eigendom alleen afstaen niits
hij een aandeel in de opbrengst van de wedstrijden krijgt en de ANWB een
wettelijk erkend lichaam wordt. Het voldoen aan de gestelde voorwsarden
wordt onder voorbehoud door de bond toegezegd (26). In april 1884 is al
eens overwogen rechtspersoonlijkheid voor de bond- ean te vragen, maar
toen men hoorde welke consequentiea dit had en duidelijk werd welke
stappen hiervoor ondernomen moesten worden voelde voorzitter E. Bergsma
weinig meer voor het idee. Het zou teveel tijd gaan vergen, omdat de
statuten dsarvoor grondig moesten worden herzien (27). Erkenning ge-
schiedt immers door koninklijke goedkeuring van statuten of reglement.
Mear als men uiteindelijk toch besluit slsnog de rechtspersoonlijkheid
ean te vragen, wordt door de voorzitter voorgesteld de statuten zo sober
mogelijk te houden. Slechts het stcikt noodzakelijke zal worden opgeno-
men. Alleen het doel en de werkkring van de vereniging moeten erin
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worden aangeduid, de rest dient geregeld te worden in het huishoudelijk
reglement. Op deze wijze krijgt het bestuur de meeste armslag en zijn
asnpassingen in de toekomst gemakkelijkec te regelen.

Op 25 mei 1885 worden de grondregels bij Roninklijk Besluit goedge-
keurd (28). Vanaf dat moment wordt de officiële naam van vereniging
veranderd in "Algemeen Nederlandsch Wielrijders Bond' (29).

1.9.4 BondsunNorm en insigne kenmerkend voor het verenigingskarakter

Uit het bondslidmaatschap vloeien zowel rechten als plichten voort.
Kort na de oprichting van de bond besluit het bestuur een bondsuniform
te laten ontwerpen. Het bestaat uit een kostuum en een pet, gemaakt van
een stevige donkerblauwe stof. Het dragen ervan wordt niet verplicht
gesteld. Het gevolg is dat slechts weinigen ertoe overgaan. De animo is
zelfs dermate gering, dat in januari 1885 al wordt besloten het bonds-
kostuum maar weer af te schaffen, doch de pet te behouden, totdat er een
beter model is gevonden. Het dragen van de pet is voor bestuursleden al
eerder verplicht gesteld. Van hen wordt verwacht dat ze deze dragen op
vergaderingen en bijeenkomsten van de bond (30).

In 1884 worden de nieuwe leden verplicht om het ingestelde bondste-
ken, een insigne, aan te schaffen. De kosten bedragen f 1,50 voor een
uitvoering in zilver en f 1,-- voor een verzilverd exemplaar. De consuls
worden verplicht een zilveren insigne aan te schaffen dat is voorzien
van een lintje waarop de functie is aangegeven (31). De betaling ervan
vormt een van de voorwaarden voor het lidmaatschap (32). Het insigne
vormt het bewijs voor het lidmaatschap en kan op verzoek worden getoond
bij allerlei bondsinstellingen. Na verloop van tijd, als blijkt dat er
misbruik van kan worden gemaakt door het dragen van het insigne nadat
het lidmaatscha.p is opgezegd, wordt het bestuur gedwongen mastregelen te
nemen en het te voorzien van het jaar wsarvoor het geldig is.

1.10 De structuur van de organisatle

De basis van de vereniging wordt gevormd door de leden. Het welslagen
van de doelstellingen van een vereniging is in belangrijke mate afhanke-
lijk van het aantal leden en de kwaliteit van de leden welke men voor
zijn organisatie weet te winnen. Dit geldt zowel in financieel als in
bestuurlijk opzicht. Voor de uitvoering van het werk is men aangewezen
op de bereidheid en de capaciteiten van de leden.

De ANWB is aenvankelijk als vrijwilligersorganisatie volledig afhan-
kelijk van de inzet van zijn leden.

In het volgende zal ingegaan worden op de organisatiestructuur zoals
deze zich vanaf de oprichting in 1883 tot 1898 heeft ontwikkeld. Aller-
eerst zal uandacht worden besteed aan de groei van het ledenbestand
zowel naar omvang als naar regionale spreiding. Vervolgens zal worden
nagegaan hoe deze leden, in de vorm van een bestuur, structuur en vorm
hebben gegeven aan de organisatie.

1.10.1 De leden: diHerentiatie en voorwaarde

Volgens het reglement, dat is opgesteld voor de aanvrage van de
rechtspersoonlijkheid, en goedgekeurd in 1885, zal 9e bond bestsan uit
vier soorten leden: werkende leden, ook wel gewone leden genoemd, niet
werkende leden, leden van verdienste en aangesloten verenigingen.
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I.10.1.1 Werkende leden

Hoewel dit nergens duidelijk in het reglement is omschreven, worden
onder werkende leden verstasn, leden díe in het bezit zijn van een
rijwiel en er regelmatig gebruik van maken, ofwel zij die zich wielrij-
der noemen, waarbij het niet noodzakelijk is aangesloten te zijn bij een
lokale wielerclub. Het omgekeerde komt wel regelmatig voor. In een
aantal gevallen worden leden van plaatselijke verenigingen door hun
bestuur verplicht het lidmaatschap van de ANWB aan te nemen. Hoewel dit
geen eis is van de bond, wordt hier wel voortdurend op aangedrongen.

Om als werkend lid ingeschreven te worden, dient men zich schrifte-
lijk aan te melden en tegelijktijd de contributie van f 1,-- te voldoen.
Het aangifteformulier moet behalve door het kandideat-lid ook onderte-
kend worden door een werkend líd, waarmee wordt aangegeven dat de
voorgestelde kandidaat geen beroepsrijder is. Deze categorie rijders
wordt namelijk uitgesloten van het lidmaatschap. Alle andere rijders
kunnen na ballotage worden aangenomen. De procedure daarbij is als
volgt. De neam van het kandidaat-lid wordt bekend gemaakt in De Kampioen
en indien binnen acht dagen geen bezwaar is ingebracht, kan men als lid
worden ingeschreven. Bij ingebrachte bezwaren beslist uiteindelijk het
algemeen bestuur over de aanname. Redenen om kandidaten die geen be-
roepsrijder zijn te weigeren worden als volgt omschreven:
- wanneer iemand ontzet is, of is geweest uit een of ineer rechten ge-
noemd in artikel 28 van het Wetboek van Straf recht;

- wanneer iemand van een zodanig algemeen erkend slecht levensgedrag is,
dat zijn lidmaatschap de bond tot schande zou strekken;

- wanneer iemand de bondsbelangen ernstige schade heeft toegebracht
(aanvankelijk nog omschreven als een tegenstander van het wielrijden);

- wanneer iemand de bondsbelangen ernstig zou kunnen schaden (33).

In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds opgemerkt dat het vooral
jonge mensen zijn die fietsen. Dit brengt specifieke problemen met zich
mee. Vaak hebben deze jonge mensen nog behoefte aan enige begeleiding of
indien dat niet het geval is als ze deze niet gevoelen dan vindt de
omgeving dit in veel gevallen wel noodzakelijk. De minimumleeftijd van
de bondsleden vormt dan ook een regelmatig terugkerend probleem. Tijdens
de algemene vergadering van 1888 wordt hierop uitvoerig ingegasn, nadat
het dagelijks bestuur een voorstel heeft ingediend, om een minimum
leeftijd van zestien jaar verplicht te stellen voor alle leden van de
ANWB. De toegetreden verenigingen daarentegen moeten toestemming vragen
om leden vanaf dertien jaar aan te nemen. Dit levert problemen op voor
clubs die hun leden verplichten lid te worden van de ANWB. De secretaris
van de bond is van mening det het prestige van de vereniging dringend
een beperkende leeftijdsbepaling vereist. Directe aanleiding om het
probleem te bespreken vocmt het plan van het bestuur, om op korte ter-
mijn een verzoek te richten aan de Minister van Justitie om medewerking
te verlenen inzake het verkrijgen van een rijkswet op het gebruik van
rijwielen op openbare wegen. Dit moet door de Tweede Kamer goedgekeurd
worden. Men is ervan ovectuigd dat een vereniging, bestaande uit oudere
leden serieuzer genomen zal worden weardoor de kans oo succes groter
wordt.

Voorts vreest men een negatieve indruk op hotelhouders wanneer veel
jonge gasten gebruik gaan maken van de voorrechten, die de bond voor
hasr leden heeft bedongen bij een santal hotels. Een ander bezwaar vOrmt
de machtspositie die junioren alleen al door hun asntal binnen de prge-
nisetie kunnen innemen. 2ij kunnen bij stemmingen tijdens vergaderingen
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de uitslag naar hun hand 2etten. Men vreest dat dit bij de oudere leden
die in het algemeen iets meer ervaring hebben in bondszaken, niet altijd
in goede aerde zal vallen.

Het voorstel om de minimum leeftijd van zestien jear in te voeren
voor het lidmeatschap, wordt op 2 december 1888 aangenomen (34). Tot
1898 wordt hierin geen wijziging meer gebracht.

1.10.12 Nlet-werkende leden

Niet-werkende leden zijn leden die zich niet actief inet het wielrij-
den bezighouden, maar het werk van de bond een warm hart toedragen en
dit ondersteunen door een jaarlijkse financiële bijdrage. De niet-
werkende leden worden ook regelmatig aangeduid met de term "kunstlieven-
de leden". Genoemde leden kunnen zonder vorm van ballotage worden aenge-
nomen, maar hun lidmaatschap verleent hen geen enkel recht. In 1893
wordt vastgelegd dat in bijzondere gevallen het algemeen bestuur het
recht heeft een persoon als niet-werkend lid te weigeren. Vanaf 1896
wordt deze bevoegdheid overgedragen asn het dagelijks bestuur (35).

1.10.13 Ud van verdfenste

Om in aanmerking te kunnen komen als lid van verdienste, ook wel
sangeduid met erelid, moet men lid zijn van de Nederlandse of van een
buitenlandse toeristenvereniging. Zij die zich bíj de behartiging van de
bondsbelangen of van het toerisme in het algemeen op bijzondere wijze
hebben onderscheiden, kunnen als zodanig worden benoemd (36). De eerste
die deze eer te beurt valt is de eerste voorzitter van de bond en mede-
initiatiefnemer tot de oprichting, C.H. Bingham.

Leden van vezdienste hebben dezelfde rechten als werkende leden, doch
geen verplichtingen. Deze leden worden door de algemene vergadering op
voorstel van het algemeen beatuur benoemd.

1.10.1.4 Toegetreden verenigingen

De eerste toegetreden verenigingen zijn alle wielrijdersclubs. Een
vereniging wordt als toegetreden vereniging beschouwd als ze het lid-
msatschap van de ANWB voor hun werkende leden verplicht stelt en de
aspirantleden, evenals de bond, san ballotage onderwerpt. Verder is de
vereniging verplicht het reglement nasr het archief van de AN~IB te zen-
den. Heeft men aan elle verplichtingen voldean, dan krijgt men het recht
om een afgevaardigde te zenden naar de afdelingavergaderingen. Ook heeft
een toegetreden vereniging het recht om kosteloos korte mededelingen op
te laten nemen in het bondsorgaan en kan men bovendien tegen gereduceerd
tarief advertenties plaatsen die in het belang van de vereniging zijn
(37). Ais extra service kunnen toegetreden verenigingen korting krijgen
op ander dan bovengenoemd drukwerk indien ze dit bij de drukker van
De Kampioen laten uitvoeren. Van deze laatste faciliteit is na 1893 geen
sprake meer, men kan dan nog uitsluitend kosteloos mededelingen doen.

Na 1890 wordt op de eerder vastgestelde regela nog de volgende aen-
vulling gegeven. Toegetreden verenigingen mogen in tegenstelling tot de
bond, pereonen beneden 16 jasr sannemen ala lid. Deze juniorleden behoe-
ven, ja kunnen zelfs geen lid van de overkoepelende bond worden. Hebben
ze eenmasl de leeftijd van 16 jaer bereikt, dan gelden voor hen dezelfde
plichten als voor alle andere leden. Een uitzondering wordt gemeakt voor
studenten-wielrijdersverenigingen. Zij kunnen gehele of gedeeltelijke
ontheffing krijgen van alle verplichtingen (38). Na 1895 worden de stu-
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denten niet meer als uitzondering genoemd in het reglement.

1.10.2 De ANWB, een club voor amateurs, beroepsriJders worden uRgesloten

Een van de eisen die asn de werkende leden van de bond worden gesteld
is dat men geen beroepsrijder mag zijn. Wielrijders die vallen onder de
categorie beroepsrijders zijn zij die:
- om geldprijzen in het openbaar hebben gereden;
- op last van anderen of tegen geldelijke vergoeding op een wedstrijd
meegedongen hebben;

- wetens zonder schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur
met beroepsrijders mededingen, zelfs als er niet om geldprijzen
wordt gereden;

- door hen gewonnen prijzen te gelde hebben gemaskt (39).

Na verloop van tijd blijkt echter dat ook op andere dan bovengenoemde
wijzen geld te verdienen valt met het wielrijden, waardoor het bestuur
de definitie van amateur voortaan als uitgangspunt voor de ballotage
gaat hanteren, en niet langer de definitie van een professional. Boven-
genoemde beroepskenmerken worden bovendien uitgebreid naar alle atle-
tische sporten. Om werkend lid te van de bond te kunnen worden mag men
in geen enkele vorm van atletiek professioneel bezig zijn. Bovendien
wordt het deelnemen aan of onderricht geven in enige atletische oefening
voor geldelijke beloning, eveneens gezien als een belemmering voor het
lidmaatschap. Hiervan uitgezonderd worden zij die onderwijs geven in de
eerste beginselen van het wielrijden. Ook gymnastiekleraren vallen bui-
ten de categorie beroepsatleten (40).

In 1894 komt de regeling van het amateurisme en professionalisme
opnieuw uitgebreid aan de orde. F. Netscher, hoofdredacteur van
De Ka~npioe~f heeft een voorstel ingediend, met als doel deze zaak eens
goed te regelen. De aanleiding tot zijn voorstel is dat de wielerraces
de laatste jaren van karakter beginnen te veranderen. In het begin
werden deze wedstrijden in een park of op een plein gehouden, waarvoor
de deelnemers enkele dagen tevoren op de openbare weg oefenden. De
dasraan verbonden kosten waren bovendien minimaal. Msar gsandeweg worden
de eisen hoger, ook uit financieel oogpunt. Het is zelfs zover gekomen
dat een bekend amateur uit die tijd een 100 km. record in Limburg heeft
gereden, waarbij de reiskosten meer dan f 250,-- bedroegen. Hij moest
niet alleen zijn eigen vervoer betalen, maar ook dat van de gangmaker,
de tijdwaarnemers en alle andere bij het wielrennen betrokken personen.
De kosten werden op die manier veel te hoog voor ongefortuneerden. Als
grote verleiders in het spel wordt gewezen op de concurrerende
rijwielfabrikanten. Zij willen records gemaakt zien op hun fabrikaten en
sporen de rijders daartoe aan. En wie betaalt de kosten7 Het is intussen
een publiek geheim geworden dat veel door amateurs gemaakte kosten niet
meer door henzelf worden betaald. Steeds meer rijders zijn ondanks het
risico, dat ze door de bond aangemerkt zullen worden als beroepsrijder
en daardoor kans lopen het lidmaatschap te verliezen, de rijwielhandel
ingegaen. De toestand wordt op dat moment door het bondsbestuur immoreel
geacht. Immers de rijders die lid zijn van de bond worden voortdurend in
verleiding gebracht, omdat ze slechts te kiezen hebben tussen rijden als
amateur of in het geheel niet rijden. Het gevolg ia dat velen de regels
ontduiken. Het verschijnsel begint dermate grote vormen ean te nemen dat
de tijd rijp geacht wordt voor het nemen van afdoende maatregelen.
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Nederland worstelt echter niet alleen met dit probleem, het is een
mondiaal verschijnsel geworden en elk land tracht een eigen oplossing
voor het probleem te vinden. In Amerika heeft men om aen de prol~lemen
tegemoet te komen, twee klassen van amateurs ingesteld. Engeland heeft
het professionalisme gewoon erkend en Duitsland denkt erover dit voor-
beeld maar te volgen. Ieder is het er over eens dat er eindelijk duide-
lijkheid moet komen over de vraag wie nu als professional en wie als
amateur moet worden aangemerkt. Volgens de definitie van het dagelijks
bestuur van de Nederlandse bond is ieder die uit het rijden geldelijk
profijt trekt een professional. Het hebben van een rijwiel in bruikleen
of een vergoeding van reiskosten kan niet als geldelijk gewin worden
aangemerkt, zo vindt het Nederlandse bondsbestuur. Verscheidene buiten-
landse bonden kunnen zich niet met deze definitie verenigen. Om toch tot
een gezamenlijke oplossing te komen heeft de eerste secretaris van de
ANWB contact gezocht met de zusterorgenisaties in het buitenland. De
Engelse en Franse bonden hebben niet geantwoord op de vraag, hoe zij
staan tegenover het voorstel om voortaan amateurwielrijders een reiskos-
tenvergoeding te geven. De Duitse en Belgische bonden blijken fel gekant
tegen elke vorm van vergoeding, dus ook van reiskosten aan amateurs.

Ondanks deze afwijkende opvattingen willen sommige bestuursleden in
Nederland, met name Netscher, de rijdera enerzijds meer vrijheid geven,
terwijl men anderzijds een betere controle eist. Netscher wil dit berei-
ken door de invoering van een rijbewijs dat door een in het leven
geroepen sportcommissie moet worden uitgereikt. De meerderheid van het
dagelijks bestuur echter verwerpt het voorstel van Netscher. Niet uit
conservatisme, eldus de tweede voorzitter J.C.Burkens, men is wel bereid
tot een herziening van de amateurbepalingen, maar niet bereid het pro-
fessionalisme te bevorderen. Verder is men ervan overtuigd dat het
voorstel theoretisch wel juist mag zijn, maar praktisch niet haalbasr.
De beste oplossing zou zijn art. 11 te wijzigen.

Het rijden om geldprijzen wordt door het bestuur principieel verwor-
pen, omdat dit bij de jongelui verkeerde hartstochten zal opwekken en
tot geknoei aanleiding kan geven. Nu al hebben werk en carriPre vaak te
lijden onder het racen en dat zal zeker nog erger worden indien men voor
geld gaat rijden. De jongelui zullen daardoor ook een zekere onafhanke-
lijkheid verkrijgen, een door het bestuur zeer ongewenste ontwikkeling.
Een ander belangrijk argument vormt het feit dat de renners na een
aantal jaren het racen op moeten geven vanwege de leeftijd en dan als
brekebeen verder door het leven moeten gaan. Hiersan wil de bond onder
geen enkel beding meewerken.

Besloten wordt om het voorstel van Netscher gedeeltelijk over te
nemen, namelijk bepalingen betreffende het verlenen van rijbewijzen aan
amateurs vast te stellen, de instelling van een soort sportcommissie,
de invoering van een bonsysteem en de eanpassing van het reglement (41).

Het rijbewijs wordt verplicht gesteld voor zowel de baan- als de
wegwedstrijden en is geldig voor één seizoen, dat loopt van 1 april tot
31 maart. Om in aanmerking te komen voor het rijbewijs moet men de
leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

De benaming sportcommissie kan geen goedkeuring krijgen van het
bestuur. Men vindt deze sanduiding te algemeen en dasrom wordt voorge-
steld om evenals voor alle permanente werkzaamheden van de bond een
commissie in te stellen, die de nsam 'conmisaie voor rijbewijzen' moet
krijgen. In deze commissie zullen behalve de voozzitter nog twee be-
stuursleden zitting moeten nemen, die de bevoegdheid krijgen tot het
verstrekken en intrekken van rijbewijzen aen rijders die er op grond van
het regelement sl dan geen recht op hebben. Dit laatste kan het geval
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zijn als een rijder opzettelijk een wedstrijd verliest, vooraf afspraken
maakt over de verdeling van de prijzen, een geldelijke beloning vraagt
voor deelneming aan wedstrijden of wanneer hij andere rijders tijdens de
wedstrijd verhindert te winnen.

De prijzen kunnen bestaan uit medailles, kunstvoorwerpen of bonnen
voor kunstvoorwerpen. Deze bonnen kan men bij een asntal daertoe eange-
wezen winkeliers inruilen tegen voorwerpen. De nieuwe regeling zal op 1
juni 1895 worden ingevoecd (42).

Toch is hiermee het laetste woord nog niet gesproken over de regeling
van het amateurisme en professionalisme. In de algemene vergadering van
november 1895 komt opnieuw een voorstel van Netscher aan de orde. Hij
wenst het professionalisme te erkennen. Na zeer langdurige discussies
waarbij de ontwikkelingen in het buitenland voortdurend als voorbeeld
moeten dienen, wordt het voorstel uiteindelijk verworpen met 42 tegen 19
stemmen. De vergadering blijft van mening dat sport iets edels is en dat
op grond dsarvan het amateurisme gehandhaafd dient te worden. Wel zal
het bestaande reglement moeten worden gewijzigd en aangepast. Daarop
wordt een motie ingediend, waarbij aan het dagelijks bestuur de opdracht
wordt verleend voorbereidingen te treffen voor een herziening van het
reglement inzake de amateurdefinitie. De motie wordt aangenomen. Begin
1896 zal dit onderwerp worden besproken in een buitengewone algemene
vergadering (43).

Allereerst komt op deze vergadering het voorstel aan de orde om de
ANWB het zuivere karakter van een toeristenbond te verlenen, waerdoor de
afdelingen 'Wedstrijden' en 'Records' geheel zullen komen te vervallen.
Dit voorstel haalt echter geen meerderheid. Daarna komt het voorstel
aan de orde om het professionalisme te erkennen. Sommige leden vragen
zich af welke feiten het bestuur van gedachten hebben doen veranderen.
In 1894 immers was dit onderwerp nog uitgebreid aan de orde geweest en
had men besloten het professionalisme op geen enkele wijze te erkennen
of te stimuleren. De voorzitter antwoordt hierop dat het de tijdsomstan-
digheden zijn die het bestuur in die richting hebben gedwongen. Uitein-
delijk wordt het voorstel met grote meerderheid asngenomen waarmee een
van de belangrijkste principes van de bond wordt verlaten.

Als eenmsal deze stap is gezet, zijn de ontwikkelingen die met het
professionalisme samenhangen niet meer te stuiten. De baanbesturen oefe-
nen steeds meer druk uit op de ANWB om ook het wedden in te voeren.
De bond echter blijft op principiële gronden weigeren hieraan mee te
werken.

Het wielerwedstrijdwezen valt aenvankelijk geheel samen met toerisme.
Men beschouwt het als een vorm van vrijetijdsbesteding en het draagt
ook duidelijk dit karakter. Geleidelijk komt deze vorm van ontspanning
in de greep van de commercie terecht, wasrdoor het hasr ontspannende
karakter meer en meer verliest. Wielrijden is een serieuze zaak gewor-
den, in sommige gevallen zelfs een kostwinning. Het verband tussen
toerisme en wedstrijdwezen geat dan ook steeds meer verloren, wat onder-
meer tot uiting komt in de verhouding tussen de leden. De groep wielren-
ners wordt steeds kleiner ten opzichte van de niet wielrennende leden,
terwijl de werkzaamheden voor het wedstrijdwezen asnzienlijk zijn. In
1698 blijkt de tijd definitief rijp voor een scheiding tussen de profes-
sionele wedstrijdsport en het toerisme. Voor de eerstgenoemde wordt een
nieuwe bond opgericht: de Nederlandsche Wielerbond. Hiermee vervallen de
eisen die aen de wedstrijdaport worden gesteld in het reglement van de
ANWB.
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1.10.3 Ballotage els middel om ongewenste Invloeden te weren

2owe1 bij de ANWB als bij de plaatselijke clubs worden de leden via
ballotage aangenomen. Toch blijkt er wel enig verschil te zijn tussen
beide, zoals valt op te maken uit een briefwisseling in 1885 tussen twee
leden van de ANWB, die tevens bestuurslid zijn van een plaatselijke
club. De secretaris van de Amsterdamse club, O.H. Wildt, schrijft aan
een Nijmeegse collega, die daarom vraagt, dat de ballotage van de bond
een geheel andere kwestie is dan die binnen de lokale club. Bij de bond
is het zo, dat wanneer iemand geen onbehoorlijke handelingen ten laste
kunnen worden gelegd, zoals bijvoorbeeld een bankroet, een criminele
veroordeling of openbare dronkenschap, men zo iemand niet mag weigeren.
De andere leden kunnen dan nog zoveel protesteren, zonder de nodige
bewijzen wordt iemand niet afgewezen. Bij de plaatselijke clubs echter
kan men worden geweigerd op grond van het aantal tegenstemmen. Bij de
Amsterdamse club worden nog wel eens jongelui geweigerd wegens stands-
verschil, dat wil zeggen, het bestuur raadt hen aan de kandidatuur in te
trekken. Wildt adviseert Roothaan van de Nijmeegse club, die ook met dit
probleem wordt geconfronteerd, hetzelfde te doen. Men hoopt overigens
dat de afgewezen jongelui zelf een club zullen oprichten, die vervolgens
weer kan worden voorgedragen voor het lidmsatschap van de bond. De
aanleiding tot bovenvermelde briefwisseling is het vermoeden, dat het
wielrijden in de omgeving van Nijmegen, daar aangeduid met het woord
"vietsen", zich zal uitbreiden na de racewedstrijd die daar door de bond
wordt georganiseerd. De kans is aanwezig dat de club van Roothaan flink
zal groeien zodat ze kan blijven wat ze is, de "chique" club, terwijl
de andere in Nijmegen bestaande club wel de "minder chique" club zal
blijven (44). Kennelijk is het ledenbestand van de zogenaamde chique
club zodanig teruggelopen dat men vreest over te moeten gaan tot het
aannemen van leden die afkomstig zijn uit een andere mastschappelijke
klasse. Dit gevsar lijkt weer voor een tijd bezworen door de wedstrijd
die te Nijmegen wordt gehouden. Wedstrijden geven meestal een stijging
van het ledental te zien, in de pleatsen wear ze worden gehouden.

1.10.4 Anatyse van het ledenbestand: groel, atagnatie en expansie

Het eantal fietsen neemt gestaag toe in Nederland en daarmee ook het
aantal wielrijders. Een van de redenen van deze groei is de uttvinding
van de zogeneamde safety, een rijwiel met wielen van gelijke omveng,
wasrdoor een 18ger model wordt qerkregen. Dit heeft tot gevolg dat
vooral ook meer vrouwen gean fietaen. Een andere reden ia het goedkoper
worden van het rijwiel als gevolg van verbeterde produktiemethoden.
Moest men in de jaren zeventig nog zo'n driehonderd gulden neertellen,
eind jaren tachtig heeft men voor een kleine tweehonderd gulden al een
redelijke fiets.

Het aantal rijwielfabrieken in binnen- en buitenland breidt zich uit,
zodat ook het aanbod sterk toeneemt. Duitsland telt in 1884 nog maer
zes rijwielfabrieken met gezamenlijk amper honderd werknemers, terwijl
dit aantal in 1887 reeds is uitgebreid tot 64 fabrieken met in totsal
1.250 werknemers (45). In Frankrijk heeft de fa. Clement te Parijs in
1879 slechts drie werklieden in dienst, terwijl ze in 1888 al met ruim
honderd arbeiders 150 rijwielen per maand produceert (46). Maar ook in
Nederland is deze markt groeiende. De eerste rijwielfabrikant H.Burgers
te Deventer krijgt in 1889 een concurrent in J.W.Roopmans te Haarlem,
die zijn reparatiewerkplaats el apoedig te klein ziet worden door het
grote aental opdrachten. Hij werkt met stoomkracht en is daardoor in
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staat de fietsen tegen Engelse prijzen op de markt te brengen (47). In
1890 opent Simplex een bedrijf te Utrecht.

In 1891 worden er in Nederland ongeveer 10.000 wielrijders geteld,
waarvan er 3.350 als lid bij de ANWB zijn aangesloten (48).

De toename van het rijwielgebcuik wordt behalve door genoemde facto-
ren zeker ook gestimuleerd door het werk van de ANWB, die zoals we nog
zullen zien op allerlei wijzen het volk mobiel tracht te maken.

Tussen 1884 en 1886 is er sprake van een jasrlijkse verdubbeling van
het aantal leden (zie bijlage III). Daarna zet de groei zich gedurende
een aantal jaren in een min of ineer stabiel patroon voort, met uitzon-
dering van 1891 ( zie grafiek 1). In dat jaar valt een stagnatie in de
groei te constateren. Ondanks het feit dat circa ll3 deel van alle
wielrijders is sangesloten bij de bond is er sprake van een zekere
crisisstemming welke tijdens de algemene vergadering van 11 oktober 1891
manifest wordt. Voorzitter E.Bergsma deelt tijdens deze bijeenkomst mee
dat hij zich niet meer beschikbasr wil stellen voor de functie van
eerste voorzitter terwijl ook de tweede voorzitter, J.Rahusen, als
zodanig wenst af te treden. Laatstgenoemde kan het in het belang van
zijn femilie niet langer verantwoorden de helft van alle zondagen
beschikbaar te zijn voor de bond.

Grafiek 1. Groei van het oantal leden tussen 1883-1898
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Bergsma motiveert zijn beslissing als volgt. Hij heeft moeten con-
stateren dat de bond moeilijke tijden doormaakt en denkt. dat er grote
behoefte bestaat aan iemand die in staat is de zaken krachtiger aan te
pakken. Hij voelt zich hiertoe niet meer in staat. Enigszins ontmoedigd
is hij door het feit dat vooral de oudere leden zich van de bond afke-
ren. Bovendien verschijnen er steeds meer ingezonden stukken in dagbla-
den die zich tegen de ANWB keren. Oorzaak voor deze negatieve publici-
teit is het veelvuldig voorkomen van baldadigheid en andere afkeurens-
waardige handelingen door wielrijders. De bond blijkt niet in staat deze
uitwassen, die in nog grotere mate voorkomen dan vroeger, tegen te gaan.
De bondsbelangen zijn aldus Bergsma ernstig geschaad. Het gevolg van
deze ongeregeldheden is het feit, dat autoriteiten van het wielrijden
worden vervreemd. Bergsma ziet zijn streven om de ANWB boven de zuster-
verenigingen te doen uitblinken, schipbreuk lijden door het toedoen van
een aantal kwajongens, of, zoals hij het uitdrukt, van "slecht opge-
voede individuen". Doordat juist de oudere leden de bond de rug toeke-
ren, gaat hem het geloof aan eigen kracht ontbreken. Hij voelt zich niet
langer opgewassen tegen alle ondermijnende krachten.

Zijn medebestuursleden echter zijn van mening dat, juist nu er moei-
lijkheden zijn, het bestuur het goede voorbeeld moet geven door stand-
vastig te zijn en niet weg te gaan (49). Er wordt dan ook veel druk op
Bergsma uitgeoefend, zowe~ door het bestuur als door de leden. Op de
Algemene Vergadering van 29 november 1891 biedt G.A. Pos een adres aan
Bergsma aan, dat door de besturen van 38 toegetreden verenigingen is
ondertekend en waarin men hem verzoekt het voorzitterschap niet neer te
leggen. Dit blijkt uiteindelijk voldoende voor Bergsma om op zijn be-
sluit terug te komen (50). Hij belooft voorlopig nog enige tijd aan te
blijven als voorzitter om de overige bestuursleden de kans te geven zijn
opvolging behoorlijk te regelen.

De belangrijkste reden voor deze aanhoudende druk vanuit het bestuuc,
maar ook door de leden is het vertrouwen dat men in Bergsma stelt. Men
is ervan overtuigd dat hij beschikt over die kwaliteiten die voor een
goed voorzitter onontbeerlijk zijn, zeker in moeilijke tijden. Men geeft
meermalen uiting aan dit gevoel. Bij gelegenheid van zijn eerste lustrum
als voorzitter wordt hij geprezen om zijn ijzeren volharding, zijn
enorme wilskracht en zijn oneindig geduld. Men achtte de taak van
voorzitter toen al zo zwaar dat men hem bijna niet durfde vragen nog
langer aan te blijven (51). Dat de zaak uiteindelijk anders zal uitpak-
ken, kon men toen nog niet voorzien.

Na enkele jaren van een matige groei, is de toename van het ledental
na 1895 zeer opvallend. Met name 1896 en 1897 vertonen met een stijging
van 5.757 in 1895 naar 11.512 in 1896 en vervolgens naar 16.909 in 1897
een relatief sterke toename. Deze groei wordt door het bestuur van de
bond toegeschreven aan de wervende werking die moet zijn uitgegaan van
de fietstocht, die door de bond is georganiseerd op 12 april 1896.
Hieraan namen duizenden mensen deel. De groei zet zich door tot 1898
waarna een terugval in het ledenaantal valt te constateren.

1.10.4.1 Nog veel weerstanden tegen het fletsen door vrouwen

Wielrijden is aanvankelijk een sport voor mannen. Een vrouw op de
fiets is in 1883 nog een grote zeldzaamheid en het zal nog enige tijd
duren voordat hierin echt verandering komt. Het model fiets leent zich
er ook niet voor. Pas als de eerste safety's op de markt verschijnen en
in het bijzonder de dames-safety, krijgt het wielrijden door vrouwen
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toch een zekere impuls. Dat dit nog niet direct tot uitdrukking komt in
het aantel wielrijdsters hangt. vooral samen met de publieke opinie, die
nog grotendeels gekeerd is tegPn het fietsen door vrouwen.

Wie in Nederland de eerste fietsende vrouw was, is moeilijk na te
gaan. Wel is bekend wie als eerste vrouw heeft deelgenomen aan een
bondstocht. Op 17 mei 1885, een kleine twee jaar na de oprichting van de
ANWB, berijdt een zekere mejuffrouw Van Raden uit Den Haag een triclycle
en neemt daarmee deel aan een tocht van Haarlem over Overveen naar
Zandvoort (52).

Het is eveneens in Den Heag, waar in 1893 de eerste dames-fietsclub
van Nederland wordt opgericht. Mogelijk is het zelfs de eerste in heel
West-Europa. In Noord-Amerika bestaan ze al langer. De Haagse club
krijgt de naam: 'Honni soit qui mal y pense', wasrmee men zich bij
voorbaat indekt tegen reecties uit de omgeving. Bij de oprichting telt
de club twaalf leden. De eerste clubtocht wasraen tien vrouwen deel-
nemen, voert naar Wassenaar. De dames laten zich op hun tocht wel verge-
zellen door een bediende in livrei, die is voorzien van een aantal
reparatiebenodigdheden (53).

In januari 1894 wordt te Utrecht de tweede damesclub van Nederland
opgericht die in tegenstelling tot de Haagse club direct toetreedt toc
de bond en dsarmee de eerste ANWB damesfietsclub is (54). Later volgt
ook de Haagsche club. Beide vrouwenclubs onderhouden onderling contact.
Eind augustus 1894 trekt de Hasgse damesclub naar Utrecht om met de
zusterclub een gemeenschappelijke tocht te maken. Te Doesburg wordt in
1896 een vrouwenfietsclub onder de neam 'Persévérance' opgericht (55).
In dezelfde tijd komen er ook enkele gemengde fietsclubs van de grond.
In 1894 wordt te Amsterdam een club opgericht die is samengesteld uit
vijf dames en zeven heren. Opvallend bij deze club is dat de ballotage
van de dames uitsluitend geschiedt door de vrouwelijke leden, terwiji
die van de mannen door alle ledén wordt uitgevoerd. Voorwaarde voor
toetreding van heren is dat men minimaal de leeftijd van 25 jaar moet
hebben bereikt. Het bestuur bestaat uit twee heren en twee dames. Aan
hun eerste clubtocht van 65 kilometer wordt door twee dames en vijf
heren deelgenomen. Een jaer later wordt te Nieuwer Amstel een gemengde
club opgericht die meteen al 22 leden telt (56).

Toch is het fietsen voor vrouwen nog steeds geen alledaagse bezig-
heid. Rond 1890 hebben ook veel dames zelf nog bezwaar tegen het wiel-
rijden, enerzijds op min of ineer principiële gronden, anderzijds omdat
ze bang zijn dat de teint van haar gezicht bederft door de zon. Maar de
echte liefhebsters hebben tegen het bruin worden en de zomersproeten al
snel iets gevonden. Om ongemakken te voorkomen, wordt geadviseerd de
huid in te smeren met een mengsel van glycerine en komkommersap. Men
heeft ervaren dat het absoluut niet schadelijk ia voor de huid, integen-
deel zelfs (57).

Een ernstiger barrière voor de vrouw om te gaan fietsen vormt nog
steeds de publieke opinie. Fietsen voor vrouwen wordt door de massa van
het volk nog steeds niet als normaal ervaren, maar gezien als een aar-
dige vrijetijdsbesteding voor de betere standen, waaraan het gewone
volk geen deel heeft. Ook vanuit zedelijk opzicht is men ertegen.
Fietsen heeft in de ogen van velen nog steeds iets lichtzinnigs. Bij
jonge mannen kan men dat in de meeate gevallen nog wel tolereren, maar
aan vrouwen kan men dit nog niet toestaan. Zo lezen we in een Kompioen
van 1890 nog dat een Belgische jongeman bij zijn verloving de wieler-
sport moet opgeven, wil hij door zijn verloofde niet voor lichtzinnig
jongmens worden asngezien (58). Men ia in het algemeen in dit opzicht
toleranter ten opzichte van mannen dan van vrouwen. In Nederland kan het
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in 1898 nog gebeuren, aldus G. Bosch van Drakenstein, dat de pastoor van
Ginneken zich vanaf de preekstoel fel keert tegen het fietsen door
vrouwen.

Maar ook de wielrijdende dames zelf die in de meeste gevallen voort-
komen uit de hogere klasse, vinden het nog niet vanzelfsprekend dat
vrouwen uit de lagere standen zich gaan bezighouden met dezelfde sport
als zij. Een van deze dames beklaagt zich er in 1900 over, dat de
dienstboden in Den Haag boven hun stand gekleed gaan. Ze zien er graag
uit als een dame. Door hun zucht het steeds hogerop te zoeken, trouwen
ze niet meer met een eenvoudige werkman. Het loopt dan ook vaak slecht
met ze af. Zo wil ze ook het rijwiel bestijgen en komt op die manier in
contact met heren in plaats van met jongelieden van haar eigen stand. Ze
zouden zich gaandeweg zelfs te goed achten voor het meidenwerk en zich-
zelf op die manier de pas afsnijden om een eenvoudige werkmansvrouw te
worden. Een medewerkster van De Kampioen antwoordt hierop dat het niet
allemaal heren zijn die fietsen en dat een dienstbode "het smalle pad
der deugd" ook wel kan afglijden zonder rijwiel (59). Hier spelen dus
andere dan ethische problemen een rol.

Ondanks de tegenstand die er bestaat tegen het fietsen door vrouwen
heeft de ANWB praktisch vanaf de oprichting vrouwelijke leden in haar
bestand. Weliswear niet als werkende leden, omdat vrouwen eanvankelijk
nog maar nauwelijks fietsten, maar als niet-werkende leden.

Vanaf 1888 verschijnen er in De Karnpioen al regelmatig artikelen die
bestemd zijn voor de fietsende vrouw. Een van de onderwerpen betreft de
kleding. In deze tijd wordt speciale kleding ontworpen voor de fietsen-
de vrouw, de zogenaamde "reform"kleding. Bij de ANWB zijn zelfs patronen
te koop voor het zelf maken van deze kleding. De aandacht voor het
fietsen door vrouwen hangt zoals gezegd onder andere samen met de intro-
ductie van de damesfiets.

In de jaren negentig wordt er regelmatig een overzicht gegeven in
De Kampioert van het aantal vrouwelijke bondsleden. Medio oktober 1896
telt de bond al 992 vrouwelijke Leden, terwijl er in 1894 nog maar 70
vrouwen staan ingeschreven (60). De groei in 1896 hangt samen met de
eerdergenoemde fietstocht, wearna veel nieuwe leden zich aanmelden.

In 1897 en 1898 groeit het aantal vrouwelijkse bondsleden naar res-
pectievelijk 2.211 en 3.085 en zal enkele jaren op dit peil blijven
steken (61).

1.10.4.2 Regionale sprelding van de leden

Nederland wordt door de bond ingedeeld in districten, die overeenko-
men met het aantal provincies. Aanvankelijk worden er acht districten
onderscheiden , inclusief het buitenland. Vanwege de geringe belangstel-
ling voor de bond in een aental provinciea, worden enkele provincies
gebundeld in één district. Zo vormen de provincies Noord-Brabant, Lim-
burg en Zeeland samen één district alsook de noordelijke provincies Gro-
ningen, Friesland en Drenthe. Nsarmate het aantal leden toeneemt en er
sprake is van een grotere regionale spreiding, breidt ook het aantal
districten zich uit. Uiteindelijk komt men in 1892 tot twaalf distric-
ten, de elf provincies en het buitenland. In 1888 zijn er even veertien
districten geweest, omdat men het buitenland aanvankelijk in drie afzon-
derlijke afdelingen had verdeeld, België en Luxemburg, Duitsland en de
overige landen.

In tabel 1 en 2 wordt een overzicht gegeven van de geografische
spreiding van het ledenbestand over een willekeurig aantal jaren. Voor
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een verdeling naar woonplsate zie bijlage IV.
Uitgasnde van het gegeven dat juist de stedelijke bevolking als

eerste is gaan fietsen, ligt het voor de hand dat de provincies met de
grote steden het grootste eantal leden tellen. Opvallend is het relatief
hoge aantal leden in het toch niet dicht bevolkte Gelderland, dat zich
met name in de beginperiode bij de bond aansluit. Enerzijds heeft dit

Tabel 1. Geografirche spreiding van het aantá leden

District 1883 1887 1890 1892 1894 1896
I Noord-Holland 35 252 614 851 1.380 3.478
II Utrecht 22 113 187 286 354 579
III Zuid-Holland 69 228 604 744 1.117 2.917
IV Zeeland 1 4 27 34 66 275
V Noord-Brabant 11 32 180 186 169 505
VI Limburg -- 35 55 50 174 271
VII Gelderland 41 176 347 380 518 768
VIII Overijssel 2 37 107 149 187 281
IX Drenthe -- 2 21 32 48 64
R Friesland 9 15 77 105 104 147
XI Groningen -- 25 86 122 153 235
XII Buitenland 4 49 129 197 308 360
Totaal 194 968 2.433 3.136 4.578 9.880
Bron: Ledenlijsten 1883, 1887, 1890, 1892, 1894 en 1896
( zie noten 62 en 63)

zeer waerschijnlijk te maken met de geschiktheid van de provincie voor
het toerisme, anderzijds is het niet uit te sluiten dat persoonlijke
invloed van bestuursleden hierbij een rol heeft gespeeld en de eanwezig-
heid van het hoofdconsulsat te Arnhem ten huize van D.Fockema.

Hoewel men kan stellen dat in alle districten het absolute asntal
leden zich uitbreidt, zijn er toch onderlinge verschillen. Relatief
gezien vertoont de provincie Noord-Holland vrijwel een conatant opgasnde
lijn, terwijl Utrecht wat achommelt, msar uiteindelijk een duidelijk
neergaande tendens vertoont. Bij de provincie Gelderland ia de lijn
ononderbroken neerwaerta. De provincies buiten het atedelijk gebied
Vertonen een minder atabiele ontwikkeling. Afgezet tegen de totale
Nederlandae bevolking geat het nog steeds om een percentage beneden 12.
Pas in 1926 is 1Z van het Nederlandse volk lid van de ANWB, waerbij de
atedelijke provincies het hoogst scoren met 1,5-1,6I en de noordelijke
en zuidelijke provincies het laagst met percentages tussen 0,4 en
0,8 (64).

Dat de verhouding bij de vrouwelijke leden niet wezenlijk andere ligt
blijkt uit bovenstsande tabel.

Ook hier tellen de provincies met de grote ateden en Gelderland de
meeete vrouwelijke leden. Alleen de provincie 2uid-Holland telt rela-
tief gezien wat meer vrouaelijke leden ten opzichte van het totnle
anntal Euidhollnndee leden (tabel 2).
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Tabel 2. Aantal leden pcr provincic uitgiedruki in praenten van ha totale amuá leden

District 1883 1887 1890 1892 1894 1896
I Noord-Holland 18,04 26,03 25,24 27,14 30,14 35,20
II Utrecht 11,34 11,67 7,68 9,12 7,73 5,86
III Zuid-Holland 35,56 23,55 24,82 23,72 24,40 29,52
IV Zeeland 0,50 0,41 1,11 1,08 1,44 2,78
V Noord-Brabant 5,67 3,31 7,40 5,93 3,69 5,11
VI Limburg - 3,62 2,26 1,59 3,80 2,74
VII Gelderland 21,13 18,18 14,25 12,12 11,31 7,78
VIII Overijssel 1,04 3,82 4,40 4,75 4,09 2,85
IX Drenthe - 0,21 0,86 1,02 1,05 0,65
X Friesland 4,65 1,55 3,16 3,36 2,28 1,49
XI Groningen - 2,58 3,52 3,89 3,34 2,38
RII Buitenland 2,07 5,07 5,30 6,28 6,73 3,64

Totaal 100 100 100 100 100 100

Tabe1 3. tiiouwelijkt Itdtn ptr disnict 1897 - 1898

District 1897 in S 1898 in x

I Noord-Holland 792 35,82 1.060 34,36
II Utrecht 139 6,29 183 5,93
III Zuid-Holland 768 34,74 1.104 35,79
IV Zealaad 58 2,62 68 2,20
VII Noord-Brabant 85 3,84 114 3,70
VIII Limburg 25 1.13 36 1,17
VII Gelderland 190 8,59 268 8,69
VIII Overijasel 52 2,35 72 2,33
IX Drenthe 11 0,50 24 0,78
X Friesland 26 1,18 33 1,07
RI Groningea 48 2,17 85 2,76
XII Buitealand 17 0,77 38 1,24
Totaal 2.211 100 3.085 100
Bron: De Rampioen 1896, 1067 en 1891, 851 (zie noot 65).
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1.10.43 De buitenlandse leden

De buitenlandse leden bevinden zich verspreid over de wereld. Prak-
tisch in alle West-Europese landen zijn bondsleden te vinden. Het gaat
daarbij steeds om enkelingen. Uit een analyse over 1887 blijken de
meeste buitenlandse leden zich te bevinden in Engeland (6), Belgi? (8),
Duitsland (22). In 1892 schaart zich aok Nederlandsch-Indië in deze rij
(zie bijlage IV, Ledenbestand). In 1893 wordt Nederlandsch-Indië tot
afzonderlijke afdeling verheven.

- De nprichfinq van de afdeling Nederlandsch-Indie in 189J

Een deel van de buitenlandse leden i s gevestigd in Nederlandsch-
Indië, waardoor de belengstelling voor de fiets ook dasr langzeam door-
dringt. In 1892 deelt een van deze leden, A.J.Verschuer, mede, dat er
te Batavia een wielrijdersvereniging i s opgericht genaamd "Bataviaansche
Rovers Bende, B.R.B." en stelt voor het lidmaatschap van de ANWB ver-
plicht te stellen voor de leden van de vereniging (66).

Het bestuur van de bond staat welwiIlend tegenover het voorstel en
verleent zelfs toestemming aan E.Pistorius en A.J.Verschuer om in Bata-
via een nieuwe afdeling op te richten onder voorwaerde dat geen Chine-
zen, Arabieren of inlanders meer als bondslid worden opgenomen (67).

Met name de Indische wielrijders blijken bezwaar te hebben tegen deze
groepen. Volgens Verschuer zijn deze bezwaren het gevolg van de rassen-
haat, die er bestaat tussen Arabieren, Chinezen en Europeanen en tevens
door de verachting van de Europeanen jegens genoemde bevolkingsgroepen
en inlanders. Samengaan van de verschillende groepen blijkt in de prak-
tijk niet mogelijk, zodat de niet-Indiërs van de ledenlijst zullen
worden afgevoerd (68).

In februari 1893 is de oprichting van de Nederlandsch-Indische afde-
ling een feit onder voorzitterschap van J.F.J.Fels. Er worden vier
afdelingen met elk een consul ~ngesteld (69).
De verhouding tussen de Nederlandse bond en Nederlandsch-Indische afde-
ling is gelijk aan die met andere buitenlandse afdelingen. Er is dan ook
een afgevaardigde gekozen voor Nederlanda-Indië zoals voor alle afdelin-
gen het geval is.

In 1898 komt het verzoek om een aantal commissies in te stellen,
overeenkomstig de commissies binnen de ANWB en de daarmee verbonden
werkzaemheden uit te mogen voeren (70). Hiermee dreigt een onderscheid
te worden gemaakt tussen de verschillende buitenlandse afdelingen.

In eerste instantie is gezegd, zorg voor leden en de rest komt van-
zelf. Daarmee heeft men eigenlijk iets voorgespiegeld dat men nooit waar
kan maken. Praktisch is het bijvoorbeeld uitgesloten Nederlandsch-Indië
te voorzien van wegwijzera. Men kan onmogelijk de verantwoording nemen
voor de juistheid van kaarten of reiswijzers.

Binnen het bestuuz wordt voorgesteld toe te geven dat men de voorge-
stelde belofte niet waar kan maken, eventueel voorzien van excuses.
Anderzijds is men ook van mening dat de contributie van f 3,50 per jaar
wel erg hoog is voor alleen De Kampirxn, en dat er dus iets meer voor
Indië moet worden gedaan dan het geval is (71).

Voorgesteld wordt om te beginnen met het samenstellen van een reis-
wijzer. 4legwijzera zullen alleen geplastst worden op enkele zeer drukke
punten (72).

De Indische afdeling wenst dus een wijziging in de richting van een
gelijkwaardige bond. Aan deze eiaen kan en wil de ANWB niet voldoen. Er
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gean dan ook stemmen op om Nederlandsch-Indië uit het reglement te
schrappen en niet anders te behandelen dan de rest van het buiten-
land (73).

Tot 1904 weet de ANWB te verhinderen dat er een afzonderlijke bond
wordt opgericht, maar hierover meer in hoofdstuk II.

1.10.4.4 M.catschappelijke spreiding van de leden

In het voorgaande is reeds enkele malen vastgesteld dat het wielrij-
den aanvankelijk vooral wordt beoefend door leden uit de midden en
hogere klassen. Het lijkt ons daarom zinvol na te gaan uit welke be-
roepsgroepen de leden van de ANWB afkomstig zijn, met name in de begin-
tijd van de bond. Daartoe zijn van de nieuwe leden de aangifteformulie-
ren geanalyseerd van 1883, 1884 en 1885 voor zover ze nog eanwezig zijn.

We gaan er in dit onderzoek van uit dat de leden die achter de vraag
naar het beroep een stceep hebben gezet, ook inderdsad geen beroep
uitoefenen.

Het meest in het oog springend is het relatief grote aantal leden
zonder beroep.

Verondersteld wordt dat de groep voor een belangrijk deel besteat uit
scholieren. Aangezien de leeftijd niet behoeft te worden vermeld,
valt dit echter niet met zekerheid te zeggen. Maar op basis van latere
discuasies binnen het bestuur over de toelatingseisen ten aanzien van de
leeftijd van de leden voor de ANWB, kan deze veronderstelling wel eens
juist blijken te zijn. Bovendien is het twijfelachtig of iedere HBS-er
en gymnasiast het scholier zijn beschouwt als een beroep. In een aantal
gevallen wordt deze maatschappelijke status wel als beroep aangegeven.
De suggeatie dat het naar alle waarschijnlijkheid niet gaat om werklo-
zen, lijkt eveneens gerechtvaardigd, als men bedenkt dat een fiets in
die tijd al gauw zo'n tweehonderd tot driehonderd gulden kost. Van de 58
nieuw ingeschreven leden in 1883 blijken er 42 lid te zijn van een
plaatselijke wielrijdersvereniging; in 1884, 68, terwijl dat eantsl in
1885 ligt op 66. Uitgedrukt in procenten betekent het dat van de sanmel-
dingen in 1883 72Z is aangesloten bij een plaatselijke club, in 1884
nog 48Z en in 1885 slechts 20Z. De eerste leden zijn dus vooral leden
van bestaande clubs. Hoewel het aantal leden in de eerste jaren nog
betrekkelijk klein is, kan men toch reeds een uitbreiding wearnemen van
meer administratieve, ambtelijke en commerciële beroepen naar ambachte-
lijke en minder geschoolde beroepen.

Ook voor 1867, 1890 en 1892 ia de ledenlijst geanalyseerd. Hiervoor
zijn niet de eanmeldingsformulieren gebruikt, omdat deze niet aenwezig
zijn, maar de gegevens van de ledenlijst (zie noot 74). Hierin zijn
niet steeds de beroepen vermeld. Voorzover dit wel het geval is liggen
deze in de lijn van de voorgeande jaren. Nog steeds zijn opmerkelijk
veel studenten, handelaren en ambtelijke beroepsbeoefenaren en ambachts-
lieden vertegenwoordigd. Voorts is gekeken naar het adres. Dearbij valt
op dat in 1887 in 65 gevallen het bondslid woonachtig is in een ville,
gelegen in Hilversum, Bussum, Laren, omgeving van Arnhem, Apeldoorn,
omgeving van Nijmegen, Baarn, Zeist, Amersfoort, Hillegom, Leiden en
Scheveningen en nog enkele verspreid over het land. De meeste dus in een
landschappelijk aantrekkelijke omgeving.



Tabel 4. Beroepen leden vw de AIJWB 1883 - 1885

Beroey Aantal in 1883 1884 1885 Totaal
Advocaatljuristlgriffier 1 3 4
Ambtenaar 1 8 9
Architect 2 Z
Arts 1 2 3
Aspirant miljonair 1 1
Aapirant secretaria 1 1
Bankier 1 1
Bierbrouwer 1 1
Bloemist 1 1
Boomkweker 1 1
Burgemeeater 3 1 4
Candidaat notaris 3 1 4
Cargadoor 1 2 3
Chef mael-lbroodfabriek 1 1
Commissionair 1 2 3
Correspondent 1 1
Electro-techniker 1 1
Fabrikant 1 5 6
Grondbezitter 1 1
GymnasiastlHBS-er 4 10 5 19
Handelaarlhandelsagentl
Roopman 4 2 15 21
Ingenieur 2 Z
Kantoor-Ibankbediende 2 1 6 9
Rassierlboekhouder 1 1 2
Leerlooier 1 1
Logementhouder 1 1
Makelier 1 1
Militair 6 6
Molenaar 1 1
Onderwijzerllersar 1 5 6
Paneelzager 1 4 5
Particulier 3 5 7 15
Predikant 1 1
Rijwielwinkeliar 1 1
Studant 1 10 8 19
Volontair 2 5 7
Wethouder 1 1
Wijnkopersbedieade 1 1
Zeilmaker 1 1
Zonder beroev 36 90 231 357
Totaal 58 140 324 522

-~9-

Bron: Ledenlijsten 1883, 1894 en I885 (zie noot 74)
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Een ander opvallend verschijnsel is het hebben van twee adressen, een
voor de zomer en een voor de winter. Het betreft in 1887 in bijna alle
gevallen ( 31) Amsterdammers die in de winter in de hoofdstad verblij-
ven en in de zómer in een van de buitenplaatsen, wearbij de voorkeur
vooral uitgaat nsar Hilversum (11) en Baarn (13).

In tabel 5 is het asntal leden met een adelijke titel en het aantal
vrouwen dat in 1887, 1890 en 1892 lid is van de ANWB weergegeven.

Tabel 5. Aantal leden met adelijke tite! en het aanta! vrouwelijke leden

Leden met adeliike titel Aantal vrouwen Tot.

Jaar Werk. Buiteng. Runstl. Tot. Werk. Buiteng. Runstl. Tot. aant.

leden leden Leden leden leden leden leden
1887 32 6 18 56 29 23 39 91 1314
1890 99 2 101 61 21 82 2449
1892 122 2 124 57 18 75 3244
Bron: Ledenlijsten 1887, 1890 en 1892 (zie noot 74).

Tussen 1887 en 1890 daalt het aantal buitengewone en kunstlievende
leden opmerkelijk. Het is niet uitgesloten dat deze leden zich intussen
als werkende leden hebben aangesloten.

In verhouding tot het totale eantal leden is het aantal personen met
een adelijke titel hoog te noemen. Circa 4S van het totale aantal leden.
Dit percentage stemt zeker niet overeen met de verhoudingen in de semen-
leving.

Het aantal vrouwelijke leden vertoont tussen 1887 en 1892 een dalende
tendens. Ervan uitgsande dat de opname van de vrouwelijke leden in de
ledenlijst correct is geschied door middel van het voorvoegsel "mej.' of
"mevr." kan de verloedering binnen de rijwielsport hiervan weleens de
oorzsak zijn. Toenemende baldadigheid kan voor vrouwen in die tijd een
reden zijn geweest minder te fietsen. Desondanks neemt het santal vrou-
welijke leden enkele jaren later snel toe. Waarschijnlijk is dit te
vérklaren uit de eerder genoemde tocht van 1896.

In de beginperiode blijken naast de beroepslozen de middelbare scho-
lieren, de handelaren en de zogensamde particulieren het best vertegen-
woordigd. Het relatief hoge aantal handelaren en in mindere mate fabri-
kanten zou kunnen betekenen dat de fieta door hen reeds als zakelijk
vervoermiddel wordt gebruikt. In 1889 en 1890 doet de ANWB een onderzoek
naar het zakelijk gebruik van de fiets en ook daaruit blijken genoemde
beroepsgraepen ruim vertegenwoordigd (In een latere paragreaf zal hierop
wotden teruggekomen). Het asntal vrouwen is nog verwaerloosbsar klein.
In 1885 melden zich twee vrouwen aan als 'kunstlievend" lid (75).

Samengevat kan men concluderen dat de leden van de ANWB in de begin-
jaren vooral voortkomen uit de meer ontwikkelde en dus beter gesitueer-
de klesse. Immers de leerplicht is nog niet ingevoerd, zodat veronder-
steld mag worden dat de scholieren en studenten van die tijd voortkomen
uit de midden- en hogere klassen.
De handelaren, fabrikanten en particulieren kan men eveneens rekenen tot
de reeds bestaande hogere klasse of de nieuw opkomende middenklasse.
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1.11 Vorming van het bestuur naar gemeentelijk model

In het eerste jaar van het bestean van de bond is er nog geen sprake
van een gekozen bestuur. Het reglement voor de verkiezing moet nog
worden opgesteld, terwijl de inhoud van de verschillende fuhcties en de
verantwoordelijkheden van de onderscheiden bestuursleden nog moeten
worden vastgesteld. Dit wordt in de loop van 1883 nog geregeld, zodat
begin 1884 de eerste bestuursverkiezing kan plsatsvinden. Tot die tijd
worden de zaken behartigd door enkele leden van het oprichtingscomité.

De ANWB is als vereniging een vrijwillige organisatie van een aantal
personen, in dit geval de leden. Dit betekent dat de leden ook het
bestuur vormen. Zoals gebruikelijk wordt een beperkt aantal mensen
aangewezen om de leden te vertegenwoordigen, meestal volgens bepaalde
regels. 20 ook bij de NVB, de latere ANWB.

Om een bestuur te kunnen samenstellen wordt Nederland ingedeeld in
een aantal districten overeenkomend met de provincies. Een provincie kan
tot district worden benoemd, indien er minimasl twintig werkende leden
uit de betreffende provincie zijn ingeschreven als lid van de bond.
Aanvankelijk kan men op grond van deze regel nog maar zeven districten
vaststellen. In enkele jaren breidt dit aantal zich uit tot veertien om
vervolgens weer tot twaalf te worden teruggebracht (76).

1.11.1 Het algemeen bestuur

Op het moment dat een provincie op grond van het ledental tot dis-
trict wordt benoemd, kan men een eigen afgevaardigde sanstellen voor het
bestuur. Aanvankelijk geldt dat voor elke twintig werkende leden of
gedeelte daarvan een vertegenwoordiger of sub-afgevasrdigde, eveneens
werkend lid, kan worden gekozen. Voorwaarde is dat men woonachtig is in
het district waarvoor men wordt gekozen. Bovendien wordt gestimuleerd
dat de gekozenen zoveel mogelijk verspreid wonen over de verschillende
steden. Dit met het oog op de organisatie van de diverse werkzaamheden.
Elk lid van de bond heeft een stem en kan deze schriftelijk uitbrengen
voor het district waar hij woont. Twee werkende leden hebben het recht
een kandidaat voor het bestuur voor te stellen. Bij verkiezing van twee
of ineer leden uit een district wordt diegene hoofdafgevaardigde die de
meeste stemmen op zich heeft weten te verzamelen, terwijl de tweede en
volgenden tot sub-afgevaardigden worden sangesteld. Een sub-afgevaardig-
de heeft op de vergaderingen dezelfde bevoegdheden als de hoofd-afge-
vsardigde, maar is binnen het district aan de laatste ondergeschikt.

De gekozen afgevaardigden vormen tezamen het algemeen bestuur.
Het elgemeen bestuur, gekozen door de werkende leden van de bond

heeft tot teak de zaken van de bond te leiden en de plicht minstens
vijfmaal per jaar een bestuuravergadering bijeen te roepen. Een vergade-
ring is geldig indien het in het reglement vastgeatelde minimaal asntal
leden aanwezig is.

In januari 1884 wordt het eerste officiële bestuur gekozen volgens
voornoemde richtlijnen, terwijl deze op dat moment nog niet zijn goedge-
keurd. Niet elle districten blijken tijdig een kandidaat te hebben
gesteld. Slechts voor drie van de zeven districten, namelijk Noord-
Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, is dit wel het~ geval, zodat
alleen voor deze drie districten reglementair een hoofdafgevaardigde kan
worden gekozen. Daernaast blijkt het mogelijk om op grond van het aantal
kandidaten voor Noord en Zuid-Holland nog een sub-afgevaardigde te
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kiezen. Bij gebrek aan overige kandidaten besluit men voor de districten
Overijssel en Gelderland elk een afgevaardigde te benoemen en zal

Bergsma worden benaderd om Friesland en Groningen te vertegenwoordi-
gen. Voor het algemene district, bestaande uit de overige provincies en
het buitenland wordt C.H. Bingham gekozen tot hoofd-afgevaardigde (77).

A1 spoedig zal blijken dat de opgestelde regels niet meer voldoen aan
de behoefte van de groeiende organisatie.

De toename van het ledenaantal vereist een andere nocm voor de kandi-
daatstelling van afgevaardigden. Aanvankelijk kan een district dat twin-
tig leden telt een afgevaardigde sturen. Volgens het herziene reglement
van mei 1885 wordt de norm verhoogd en kan een afdeling die meer dan
vijftig werkende leden telt zich door twee afgevaardigden laten verte-
genwoordigen. Is het ledental groter dan tweehonderd, dan door drie en
verder voor elke volgende tweehonderd één afgevaardigde meer (78).

1.11.1.1 De IeeftiJd van de bestuursleden

In de beginjaren van de bond wordt er geen er.kele beperking opgelegd
san de leeftijd van bestuursleden. De oprichters en eerste bestuursleden
zijn sllen jong, in veel gevallen nog middelbare scholieren. Het wiel-
rijden wordt in die tijd bij uitstek beoefend door jonge mensen in het
bijzonder jongens en jonge mannen. Dit heeft tot gevolg dat het wiel-
rijden nog wel eens gepaard gaat met baldadigheden waardoor het gevaar
bestaat dat de bond vereenzelvigd wordt met een kwajongensclub. Om dit
zo veel mogelijk te voorkomen worden leeftijdsgrenzen gesteld aan zowel
het lidmaatschap als het bestuurslidmaatschap. De minimum leeftijd voor
leden wordt al snel gebracht op zestien jaar en in 1884 wordt bovendien
nog besloten dat kandidaten voor het ambt van afgevaardigde of sub-afge-
vaardigde minstens achttien jsar moeten zijn (79). Tevens wordt in
december 1884 besloten dat zij die de vereiste leeftijd nog niet hebben
bereikt toch kunnen worden herkozen. Deze maatregel impliceert dat er op
dat moment nog bestuursleden zijn die niet aan de norm kunnen voldoen,
omdat ze de voorgestelde minimum leeftijd van achttien jaar nog niet
hebben bereikt (80). In 1887~88 wordt vervolgens de leeftijdsgrens naar
twintig jaar gebracht, terwijl vanaf 1890 alleen zij die volgens de
Nederlandse wet meerderjarig zijn als afgevaardigde of stemgerechtigde
kunnen worden gekozen (81).

Dat men al snel voor oud wordt asngezien binnen de wielersport mag
blijken uit het feit dat op 29 oktober 1884 te Utrecht de Utrechtsche
Velocipede Club 'Seniores', een studenten-rijwielclub, wordt opgericht
waarvan de minimum leeftijd voor de leden is vastgesteld op achttien
jaar (82).

De verschillende bestuursleden worden steeds voor een jaar gekozen,
waarna ze eventueel herkozen kunnen worden. Tijdens de algemene be-
stuursvergadering van 18 december 1898 wordt door bestuurslid W.J.
Lugard het tot dusver gevolgde kiessysteem aan de orde gesteld. Hij
pleit ervoor de leden van het dagelijks en algemeen bestuur als ook de
stemgerechtigden niet meer voor een jear te kiezen, msar bijvoorbeeld
voor twee of drie jaar. In de praktijk is gebleken dat door verkiezin-
gen geen belangrijke wijzigingen optreden in de bPStuucsformatie. Maar
als voorneamste motief geldt dat nieuwe bestuursleden in één jaar niet
voldoende op de hoogte kunnen komen van de gang van zaken binnen de
bond. Deze opvatting leeft in brede kring en besloten wordt om bij de
reglements-commissie voorstellen dienaangeande in te dienen (83). De
zittingstermijn voor de bestuursleden wordt vervolgens vastgesteld op
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drie jaar.

1.11.1.2 De tUd nog niet r~jp voor vrouweli,jke bestuursleden

Het zal nog tot 1897 duren voordat de eerste vrouw wordt voorgedragen
voor het algemeen bestuur. In dat jaar wordt in het district Zuid-
Holland, mevrouw M.Hingman-Dobberke uit Overschie, als oud-voorzitster
van de Haagse damesfietsclub en jurylid bij het in 1896 door dP bond
georganiseerd bloemencorso te Overveen, kandidaat gesteld door de afde-
lingsvergadering. De bond telt op dat moment ongeveec 2200 vrouwelijke
leden (84).

Hoewel hierover niet met zoveel woorden is gesproken, kan men afgaan-
de op de verslagen van de vergaderingen concluderen, dat voornoemde
vrouw toch niet tot bestuurslid is gekozen.

Ondanks deze afwijzing blijken er binnen het bestuur van de bond
personen te zijn die zich min of ineer verplicht voelen wat meer aandacht
te besteden aan de belangen van de vrouwen binnen de bond dan tot dan
toe het geval is. Een eerste poging is het opnemen van een 'Damesru-
briek' in Dc Kanpioen in 1897. Als echter de vrouw die deze rubriek
redigeert ermee ophoudt, blijkt men moeilijk een vervangster te kunnen
vinden, zelfs met een honorarium in het vooruitzicht. Een advertentie
in de dagbladen levert niets op (85). Enige maanden later wordt op een
van de vergaderingen van het algemeen bestuur door een van de leden
voorgesteld een dames-comité van advies te benoemen. De voorsteller
wijst daarbij op het feit dat het aantal vrouwelijke leden weliswaar
sterk toeneemt, maar dat zij nog steeds geen zitting hebben in het
slgemeen bestuur. Daarom acht hij het wenselijk een commissie van bij-
stand te creëren, ter bespreking van de belangen van de vrouwelijke
leden en deze middels genoemd comité kenbaar te maken aan het dagelijks
bestuur. De voorzitter echter is van mening, dat de dames zich zelf
dienen te organiseren en zelf kandidaten moeten stellen voor het alge-
meen bestuur. Bovendien is hij niet erg overtuigd van het nut van een
dergelijk comité, immers welke speciale belangen kunnen vrouwen hebben,
die niet. al door de bond worden behartigd. En hiermee heeft de zaak
voorlopig afgedaan (86).

1.11.1.3 Cnmmercie en bestuurslidmaafschap onverenigbanr

Op de bestuursvergaderiiig van december 1884 komt het volgende punt
aan de orde. Het blijkt in de praktijk dat bondsleden in toenemende
mate gebruik maken van het feit dat ze bondslid zijn. Het besr.uur heeft
namelijk moeten constateren dat een groeiend aantal leden een handel is
begonnen in rijwielen. Nu zou dat op zichzelf natuurlijk geen probleem
behoeven te zijn, ware het niet dat men als bondslid kan beschikken over
kennis, waarover een niet-lid niet kan beschikken. De kritiek op de
bevoorrechte positie van bondsleden komt dan ook uit de hoek van de
bestaande rijwielhandel en de rijwielfabrikanten. Voorts moet het be-
stuur vaststellen dat het handelen in rijwielen en onderdelen dermate
grote vormen heeft aangenomen, dat niet-leden de bond met minachting
zijn gaen beschouwen als een vereniging die dient om de leden een geld-
winning te bezorgen in plaats van tot doel te hebben de,sport te bevor-
deren. Het toelaten van handelaren in het bestuur heeft er toe geleid,
dat een aantal bekwame mensen die de bond tot stoffelijke en zedelijke
steun zouden kunnen zijn, geweigerd hebben lid te wordén van de bond.

Om die reden heeft C.H. Bingham een van zijn mede-bestuursleden
opgeroepen om met hem op de algemene vergadering een voorstel in te
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dienen, dat een einde moet maken aan wat hij noemt een "manie". Het
voorstel komt er op neer, dat in rijwielen handelende leden niet langer
worden toegelaten als bestuurslid. Na een langdurige discussie tussen
voor- en tegenstanders wordt het voorstel weggestemd. Met name de
Amsterdamsche Velocipede Club is fel gekant tegen genoemd voorstel en
heeft en bloc tegengestemd. Als achteraf blijkt dat er inderdaad enige
invloedrijke personen hun financiële steun aan de bond om die reden
hebben geweigerd, herziet genoemde club haer standpunt waardoor de
voorgestelde uitsluiting alsnog kan wordeh doorgevoerd (87).

Hierop wordt aan het reglement een alinea van de volgende strekking
toegevoegd: "ieder die hetzij onder eigen naam of die van een ander
persoon of firma, direct of indirect handel drijft in velocipedes of in
zaken die ertoe behoren, kan niet tot lid van het bestuur worden geko-
zen". Eveneens zijn niet verkiesbear die leden die tegen geldelijke ver-
goeding rijwielen of delen ervan herstellen (88). Een eantai jaren later
wordt hier nog aan toegevoegd dat leden die een contract hebben met de
bond voor geregelde levering, of bij iemand met een zodanig contract in
dienst zijn, eveneens worden uitgesloten als afgevaardigde of stemge-
rechtigde (89). Men kan dus wel gewoon lid blijven maar geen zeggenschap
in het bestuur uitoefenen. Vanaf 1891 namelijk hebben de leden geen
persoonlijk stemrecht meer, maar is dit overgedragen aan de afgevaardig-
den en de stemgerechtigden (hierover meer in de volgende paragraaf).
Wel kunnen worden gekozen commanditaire leden in vennootschappen, com-
missarissen en gewone aandeelhouders in naamloze vennootschappen die de
handel in rijwielen ten doel hebben (90). In 1896 worden vervolgens ook
die leden uitgesloten die in het bezit zijn van een rijbewijs als be-
roepsrenner (91). Deze uitbreiding is noodzakelijk geworden, nadat men
in 1896 heeft besloten beroepsrennera als zodanig te erkennen.

1.11.2 De algemene vergadering, de wetgevende macht binnen de organisatie

Behalve door vertegenwoordiging via het algemeen bestuur, kunnen de
leden ook nog via de algemene vergadering invloed uitoefenen op beslis-
singen. Tot 1891 hebben alle leden het recht deze vergadering bij te
wonen. Alleen werkende leden zijn stemgerechtigd en kunnen voorstellen
ter behandeling indienen, mits zij deze een maand tevoren schriftelijk
aan de voorzitter meedelen (92).

De algemene vergadering vormt het hoogste gezag van de bond en kan
worden beschouwd als de wetgevende macht binnen de organisatie die
tevens in het hoogste ressort uitspraak kan doen in die gevallen, waarin
leden zich niet met de opvattingen van het algemeen bestuur kunnen
verenigen.

Het bestuur van de vereniging is verplicht minimaal eenmaal per jsar
een algemene vergadering uit te schrijven. Bijzondere omstandigheden
kunnen sanleiding geven tot een bijzondere algemene vergadering. De
voorwaarden liggen vast in het reglement.

Geleidelijkaan blijkt de belangstelling voor deze vergadering rela-
tief gezien, terug te lopen. In 1890 telt de bond ongeveer 3000 leden.
Van dit aantal hebben in genoemd jaar slechts 68 leden gebruik gemaakt
van het recht van toegang en stemming. Dit gegeven vormt in 1891 aanlei-
ding tot een discussie over de zin van dat recht en het nut van de alge-
mene vergadering in de bestaande vorm. Tijdens de algemene bestuursver-
gadering van 18 mei 1891 te Maastricht, wordt het bestaansrecht van de
algemene vergadering voor het eerst ean de orde gesteld. Voorgesteld
wordt om deze vergadering maar af te schaffen (93).

In het begin van het bestean van de bond wordt de algemene verga-
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dering nog door een redelijk asntal leden bezocht. Op een ledenasntal
van 200 tot 300 personen is een vertegenwoordiging van 50 personen niet
slecht te noemen. Maar naarmate de bond groeit neemt het aantal deelne-
mers aan de algemene vergadering nauwelijks toe, relatief gezien dus af.
Daarbij komt nog dat de pezsonen die de vergadering wel bezoeken, afkom-
stig zijn uit de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Veelal z.ijn
de leden onvoldoende op de hoogte van de verschillende bondszaken,
waardoor zij in feite niet in staat zijn juiste beslissingen te nemen.
Een aantal leden is dan ook op die gronden van mening, dat de algemene
vergadering niet langer meer een vertegenwoordiging van alle leden is en
dus een onding is geworden dat behoort te worden afgeschaft.

Om nu de invloed van de leden op het bestuur te versterken, komt men
tot het paradoxale voorstel een raad van afgevaardigden te benoemen,
bestaande uit het dubbel aantal afgevaardigden van het algemeen bestuur.
Samen met het algemeen bestuur moeten zij de algemene vergadering vor-
men. De algemene vergadering blijft weliswaar toegankelijk voor alle
leden maar deze hebben niet langer stemrecht. Dat wordt overgedragen aan
de afgevaardigden. Het voorstel wordt door het algemeen bestuur aan-
genomen, zij het niet unaniem (94).
Met name F. Netscher is het absoluut oneens met het voorstel. Hij stelt
dat een slechte opkomst nooit een argument mag zijn, om aan leden een
recht te ontnemen, dat hun van rechtswege is verleend. Indien het voor-
stel in de algemene vergadering ook wordt aangenomen, dan wenst hij voor
elk district een gelijk aantal afgevaardigden, daar anders weer een
wanverhouding ontstaat tussen de verschillende provincies. De opvatting
van Netscher wordt echter door weinigen gedeeld (95). Maar zoals statu-
tair is bepaald, heeft de aigemene vergadering het laetste woord in deze
belangrijke kwestie, immers zij vormt de wetgevende macht binnen de
bond.

Het dagelijks bestuur stelt daarom tijdens de algemene vergadering
van 29 november 1891 een motie voor, waarin een wijziging van de alge-
mene vergadering wordt voorgesteld. Ec ontstaan over deze motie zeer
langdurige bersadslagingen. Ook de mogelijkheid van afschaffen komt ter
tafel. Sommigen zijn op meer principiële gronden tegen afschaffing van
de algemene vergadering, anderen op meer praktische.

Een aantal tegenstanders van het voorstel tot wijziging voelt zich
een grondrecht, zoals sommigen het zelfs uitdrukken, een natuurrecht
ontnomen. Anderen zien in een eventuele afschaffing een verklaring van
onvermogen en weer anderen een bewijs van onmondigheid. Het argument
voor het dagelijks bestuur voor wijziging is de morele onbevoegdheid om
besluiten te nemen wegens de slechte opkomst van de leden.

De voorzitter verdedigt zich tegen allerlei bezwaren door te wijzen
op de mogelijkheid voor de leden, om eventuele bezwaren schriftelijk in
te brengen. Bovendien blijft de algemene vergadering toegankelijk voor
alle leden. Er kan dus zijns inziens geen sprake zijn van verkorting van
rechten. Voorts kan hij het maar moeilijk rijmen dat men zo veront-
waardigd is over het feit dat er rechten worden ontnomen waarvan men
nooit of nauwelijks gebruik heeft wensen te maken. Wil men dat de belan-
gen van de leden goed worden behartigd, dan moet men, aldus de voorzit-
ter, instemmen met de motie. Het dagelijks bestuur voelt zich teveel
alleen verantwoordelijk. Als belangrijkste argument wijst de voorzitter
op het feit dat bepaalde voorstellen op vergaderingen in de ene stad
worden afgewezen, terwijl dezelfde voorstellen gedaan in een andere stad
worden aangenomen. Uit alles blijkt dat het slechts van een zekere
coterie afhangt of een voorstel wordt verworpen dan wel aangenomen. De
motie wordt uiteindelijk met 50 tegen 24 stemmen aangenomen (96).
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De nieuwe regeling houdt in dat de afgevaardigden voor het algemeen
bestuur en de algemene vergadering door de leden van iedere afdeling
worden gekozen voor de tijd van een jsar. Zij die de meeste stemmen
krijgen, worden als vertegenwoordigers gekozen. Om als afgevaardigde
gekozen te kunnen worden, dus sls lid van het algemeen bestuur, moet
men minstens tien stemmen op zich weten te verenigen. In het geval een
verkozen afgevaardigde de betrekking niet sanvaardt of het wettelijk
asntal niet wordt bereikt, moet een tweede stemming volgen. Is het
aantal dan nog niet bereikt, dan wordt door het algemeen bestuur voor-
zien in de vacature.

Nsaet de afgevaardigden in het algemeen bestuur, die zowel hun stem
kunnen uitbrengen in de vergaderingen van het algemeen bestuur als in de
algemene vergadering, worden ook afgevaardigden gekozen die men aanduidt
als stemgerechtigden in de algemene vergadering. Zoals de nsam al zegt
hebben zij slechts stemrecht in de algemene vergadering.
Om als stemgerechtigde in de algemene vergadering aangewezen te worden,
moet men minstens vijf stemmen weten te behalen. Tabel 6 geeft het
aantal afgevaardigden en st.emgerechtigden weer in verhouding t~t het.
asntal leden.

Voor elke volgende 400 leden mag men nog 1 afgevaardigde en 2 stemge-
rechtigden kiezen (97). Enkele jaren later, in 1896 is er opnieuw sprake
van een bijstelling. Vanaf dat moment krijgt elk district het recht om
tot 1400 leden 4 afgevaardigden en 8 stemgerechtigden te kiezen, terwijl
voor elke volgende 1000 leden 1 afgevaardigde en 2 stemgerechtigden
kunnen worden gekozen. Deze situatie blijft gehandhaafd tot 1901.

Tabel 6. Yerhouding ledenta(-afgevoardigden en s[emgerechtigden

0 - SO leden : 1 afgevaardigde 2 stemgerechtigden
50 - 200 : 2 afgevaardigden 4 „

200 - 900 : 3 „ 6 „
500 - 800 : 4 „ 8 „
800 - 1200 : 5 „ 10 „

1.11.3 Het dagelfjks bestuur

Volgens de eerste statuten is het aan de leden van het algemeen
bestuur om jaarlijks een commissie van minimaal vier werkende leden te
kiezen, een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een
secretaris. Voor hun aanneming is een volstrekte meerderheid van stemmen
noodzakelijk. Bovendien moeten voorzitter en vice-voorzitter afgevaar-
digden zijn, terwijl dit voor de penningmeester en de secretaris geen
vereiste is. Na 1892 vervalt de eis dat voorzitter en vice-voorzitter
afgevaardigden zijn.

Bij de herziening van de statuten in 1885 wordt het aantal functies
binen het dagelijks bestuur statutair vastgesteld op zeven. Behalve de
eerste en tweede voorzitter, de penningmeester, de eerste en tweede
secretaris worden ook de hoofdredacteur en de hoofdconsul opgenomen in
het dagelijks bestuur. Deze zeven ambten mogen door niet minder dan vijf
personen worden bekleed. In 1893 wordt het minimale aantal dagelijks
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bestuursleden weer teruggebracht naar vier en wordt het maximum aantal
vastgesteld op zeven, terwijl men in het vervolg bij huishoudelijk
reglement de verdeling van functies kan vaststellen, mits wordt voldaan
aan de eis van een eerste en tweede voorzitter. Het maximale aantal
dagelijks bestuursleden is na 1896 niet langer statutair vastgelegd,
maar wordt bij huishoudelijk reglement geregeld (98).

De Leeftijd voor het vervullen van een dagelijks bestuursambt is
vanaf 1887 vastgesteld op minimaal 23 jaar. In 1912 wordt deze eis niet
meez gesteld en is ieder die volgans de Nederlandse wet meerderjarig is
verkiesbaar voor elke bestuursfunctie (99).

Een van de taken van het dagelijks bestuur bestaat in het jaarlijks
bijeenroepen van de algemene vergadering, tijdens welke het dagelijks
bestuur verslag moet doen van zijn handelingen~in het afgelopen jaar en
van de geldelijke toestand van de vereniging. Het dagelijks bestuur is
tevens bevoegd een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen
indien zij dit noodzakelijk acht, maar is daartoe verplicht als de leden
hierom vragen. Tot 1885 moeten minstens 20 werkende leden hiertoe een
verzoek indienen, tussen 1893 en 1899 minstens 50, terwijl na 1899 het
aental is vastgesteld op minimaal een honderdste deel van het aant.al
werkende leden (100).

De zittingstermijn voor leden van het dagelijks bestuur is aanvanke-
lijk slechts een jaar maar wordt in 1908 op vier jaar gebracht (101).

In het eerste gekozen dagelijks bestuur hebben de volgende personen
zitting: voorzitter C.H.Bingham, vice-voazzitter D. Webster, secretaris
E.Rrauer en penningmeester E.Kol. Voor een overzicht van de Leden van
het dagelijks best.uur vanaf 1883, zie bijlage V.

l.lll.l Taak en verantwoordelijkheden van de ledeu van het dagelijks bestuur

Met de erkenning van de bond als rechtspersoon worden de taken en
verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur in het kort vastgelegd
in de statuten, terwijl de nadere uitwerking in het reglement is opgeno-
men. Men is daardoor in staat om zonder veel rompslomp de inhoud van de
verschillende functies aan te passen aan de eisen van de tijd.

Van de voorzitter wordt globaal gesteld verwacht, dat hij alle verga-
deringen uitschrijft en leidt. Ingeval hij is verhinderd moet de vice-
voorzitter deze taak overnemén. Zijn beiden verhinderd dan moet. een van
de leden van het bestuur als zodanig worden gekozen. Voorts vervult de
voorzitter althans gedurende de eerste jaren van het bondsbestaan de
taak van hoofdredacteur van het bondsorgaan, aanvankelijk het Afuundhlarl
later De Knntpinei~. In de visie van het bestuur zijn beide functies niet
te scheiden.

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in rechten, terwijl in
1912 wordt vastgelegd dat het dagelijks bestuur de vereniging buiten
rechten vertegenwoordigt (102).

De secretaris wordt belast met het bijhouden der notulen van de
vergaderingen en het voeren van de correspondentie, met uitzondering van
die omtrent het toeren en andere afzonderlijk in de statuten genoemde
gevallen. Hij brengt jaarlijks tijdens de algemene vergadering verslag
uit omtrent de toestand van de bond. Daarnaast wordt van een van de
secretarissen verwacht dat hij het bondsarchief bijhoudt (103).

De penningmeester krijgt het beheer over de gelden van de bond en is
verplicht rekening van alle ontvangsten en uitgaven te houden. Bovendien
stelt hij de jaarlijkse balans op over de rekening van het afgelopen
jaer, welke door een daartoe aangewezen commissie moet worden gecontro-
leerd. De penningmeester is persoonlijk aansprakelijk voor de onder zijn
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beheer zijnde baten (104).
Van de overige in het dagelijks bestuur opgenomen personen zullen de

werkzaemheden elders worden besproken. Dit omdat hun functies een meer
uitvoerende dan een bestuurlijke inhoud hebben. De uitbreiding van het
dagelijks bestuur loopt parallel met de uitbreiding van de werkzasmhe-
den. Alle werkzaamheden worden zo mogelijk uitgevoerd door een com-
missie waarvan de voorzitter tevens lid is van het dagelijks bestuur.

1.11.3.2 Wie ziJn de eerste bestuursleden?

Aan de hand van een aantal korte biografische notities, die zijn
opgenomen in Bijlage XXIII, zal een analyse worden gemaakt van de samen-
stelling van het bondsbestuur.
De keuze van de in de bijlage opgenomen personen is in eerste instantie
gebaseerd op het aanwezige materiael. Voor de beginperiode geldt dat
alle personen die een nauwe relatie hebben met het bondswerk, bij de
analyse worden betrokken. Het betreft zowel leden van het daRelijks als
het algemeen bestuur.

De betrokkenheid wordt afgeleid uit de aanwezigheid bij en inbreng in
de vergaderingen, neergelegd in de notulen, en de werkzaamheden die men
binnen de organisatie verricht.

In de biografische notities is zowel aandacht besteed aan de func-
tie(s) die men binnen het bondsbestuur vervult als ean de maetschappe-
lijke positie van de bestuursleden.

De oprichters van de bond zijn leden van enkele pleatselijke wieler-
clubs. Het meest opvallende is dat veel bestuursleden vanuit hun maat-
achappelijke positie of vrijetijdsbestedingen als fietsen, wandelen,
later ook autorijden of watersport, betrokken raken bij het werk van de
bond. Verder valt op dat de meeste mensen afkomstig zijn uit de ambte-
lijke sfeer of uit het bedrijfsleven. Velen verbinden zich zeer langdu-
rig in verscheidene functies san de ANWB, waerdoor een enorme conti-
nuïteit is gegarandeerd. Het zijn vooral de leidende figuren binnen de
bond, die vanaf de beginperiode tot in de jaren dertig betrokken blijven
bij het bondswerk, waardoor ze niet alleen de basis voor het instituut
hebben gelegd, maar mede daarsan vorm hebben gegeven.

1.11.4 Vertegenwoordiging van de bond in de provincie door middel van het consul-
schap

Enkele maanden na de oprichting van de N.V.B. in 1883, wordt door het
voorlopige bestuur een viertal afgevaardigden benoemd, die de belangen
van de bond in het land moeten gaan behertigen. Dit is het begin van een
netwerk dat zich geleidelijk over het hele land zal gaen uitspreiden. De
eerste afgevaardigden die worden benoemd, betreffen de afdeling Noord-
Holland, 2uid-Holland, Noord-Brabant en het algemene district. Dit dis-
trict is samengeateld uit de provincies die niet voldoen ean de eis om
als zelfstandig district in aanmerking te komen. Deze afgevaardigden,
afdelingsconsuls genoemd, krijgen als taak zo volledig mogelijk gegevens
te verzamelen betreffende hun district, teneinde het bestuur in staat te
stellen zo snel mogelijk een reiswijzer of handboek uit te geven ten
behoeve van de wielrijdende toerist.

In januari 1884 doet voorzitter Bíngham in een uitvoerig schrijven
aan zijn medebestuurders het voorstel om naast deze afgeveardigden het
consulschap uit te breiden door het asnstellen van plaatselijke con-
auls (105). De afdelingsconsuls krijgen opdracht om in hun district uit
te zien naar geschikte velocipederijders en deze te benoemen tot lokale
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consul. Hiermee wordt in dezelfde maand nog een begin gemsakt. De eerste
tien consuls worden aangesteld te Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Edam, Den
Haag, Heerenveen, Loosduinen, Monster, Rotterdam en Rozendaal. In mei
daaropvolgend worden nog eens negen consuls benoemd en wel te Amers-
foort, Arnhem, Baarn, Delft, Haarlem, Katwijk, Sassenheim, Velp en
2utphen, terwijl in juni een consul voor Leiden en een voor Londen wordt
benoemd en tenslotte in september van dat jaar nog eens vijf, te Bever-
wijk, Bussum, Gorinchem, Nijmegen en Utrecht.
In betrekkelijk korte tijd is dus een begin gemaakt met een vertegen-
woordiging in het land. De grote steden en plastsen in toeristengebieden
blijken het eerst voorzien te zijn.

In 1885 wordt vervolgens de functie van hoofdconsul in het leven
geroepen. De hoofdconsul zal deel uitmaken van het dagelijks bestuur.
Vanaf dat moment worden alle reisaangelegenheden opgedragen aan een
commissie bestaande uit de afdelingsconsuls onder leiding van de hoofd-
consul. Hiermee is de basis gelegd voor het latere van groot belang
zijnde hoofdconsulaat.

1.11.4.1 De hoofdconsul en het hoofdconsulaat

De hoofdconsul, die tot 1888 opperconsul wordt genoemd, vervult de
functie van voorzitter van de commsisie voor reisaangelegenheden. Hij
dient deze commissie eens per jaar bijeen te roepen om de aanvullingen
en wi jzigingen voor de Rei.swijzer vast te stellen. Hierin wordt hi j bi j-
gestaan door een secretaris. Enkele jaren later, als het takenpakket van
de bond zich uitbreidt, krijgt hij tevens de opdracht om namens het
dagelijks bestuur overeenkomsten af te sluiten met logementshouders,
rijwielherstellers, hotel- en caféhouders in binnen- en buitenlend,
fotografen en na de eeuwwisseling als de auto als vervoermiddeel in
gebruik komt, ook met houders van garages en benzinedep8ts.

Daarnaast heeft hij de bevoegdheid om na de afdelingsconsuls gehoord
te hebben, namens het dagelijks bestuur consuls aan te stellen in die
plaatsen waar hij dit nodig acht. Het jaarlijks uitschrijven van een
bondstocht voor de leden, behoort eveneens tot zijn taak. De leiding van
een dergelijke tocht mag hij overdragen aan een ander, terwijl hij de
hulp kan inroepen van commissarissen van orde, naargelang hij daaraan
behoefte heeft.

Op wedstrijdgebied heeft de hoofdconsul de opdracht de wegwedstrijden
te regelen en is hij verantwoordelijk voor de controle bij afstandsrit-
ten. Na 1899, als de wielersport is losgelaten, is zijn task vooral
gericht op het geven van inlichtingen aangasnde buitenlandse tochten en
het verstrekken van douanekaarten aan toeristen, die met hun rijwiel
naar het buitenland willen. Voorts verzamelt hij de reiswijzers en
atlassen van de verschillende buitenlandae bonden, om de bondsleden zo
volledig mogelijk in te lichten over zaken sangaende het buitenlands
toerisme. Ook ten behoeve van de samenstelling van het Handónek, eveneens
een taak van de hoofdconsul, zijn genoemde gegevens van groot belang. De
hoofdconsul is voor het vervullen van zijn functie aan dezelfde
voorwaarden gebonden als alle overige leden van het dagelíjks bestuur
(106). Het hoofdconsuleat is gevestigd ten huize van D.Fo~kema te
Arnhem.

1.11.42 De afdelingsconsul en plaatselljke consul

Na enige tijd heeft elke afdeling haar eigen afdelingsconsul, gekozen
op de jaarlijkse afdelingsvergadering. 21jn taak bestaat onder meer in
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het adviseren van de hoofdconsul met betrekking tot aan te stellen
plaatselijke consuls. Tevens moet hij in overleg met de toegetreden
wielrijdersverenigingen minimaal eens per jaar een afdelingstocht uit-
schrijven.

In 1905 wordt de taak van de afdelingsconsul uitgebreid. Hij krijgt
de opdcacht voortaan een register bij te houden van door het dagelijks
bestuur verstrekte gPgevens van consuls, rijwielherstellers, hotels,
caféhouders en fotografen met wie de bond een contract. heeft gesloten en
van de door de bond geplaatste wegwijzers, hulpkisten en waarschuwings-
borden.

Om tot. afdelingsconsul benoemd te kunnen worden, dient men aanvanke-
lijk de leeftijd te hebben van 20 jear. Na 1896 moet men evenals alle
bestuursleden meerderjacig zijn volgens de Nederlandse wet (107).

Door de aanstelling van een groot aantal plaatselijke consuls naast
de hoofd- en afdelj.ngsconsul wordt het netwerk steeds fijnmaziger. Deze
consuls vertegenwoordigen de bond in een steeds groeiend aantal steden
en dorpen. Hun taak bestaat er enerzijds in inlichtingen te verschaffen
aan leden die hierom vragen, anderzijds in het verstrekken van gegevens
aan de afdelingsconsul die kunnen dienen ter verbetering van de ReLswijze~.
In de beginperiode van de bond is het noodzakelijk om in korte tijd zo
veel mogelijk gegevens te verzamelen over zaken die van belang zijn voor
het toerísme. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op de toestand van
de wegen, de afstanden tussen de verschillende plaatsen, over-
steekplaatsen over rivieren, tollen en bezienswaardigheden in en om de
woonplaats. In 1896 worden de plaatselijke consuls verplicht om tweemaal
per jaar een controle-rondreis te maken door dat deel van het district
waar men woonachtig is. De te bezoeken regio wordt door de
afdelingsconsul aangewezen. Op deze inspectietocht dient de consul een
onderzoek in te stellen naar de toestand van de wegen, kilometerpalen,
wegwijzers, wearschuwingsborden en hulpkisten, maar ook naar de ver-
schillende bondsinstellingen als hotels, café's, reparateurs en derge-
lijke, waarbij niet alleen op de kwaliteit gelet dient te worden, maar
ook op de prijzen en het nakomen van de overeenkomsten met de bond.
Eveneens van belang voor de fietsende toerist zijn de gegevens met
betrekking tot belemmeringen of wijzigingen in de bepalingen betreffende
het verkeer op de openbare wegen. Er is nog geen sprake van een uniforme
regeling met betrekking tot het verkeer. Her. is voor de toerist dan ook
van groot belang te weten waar welke regelingen gelden.

Binnen veertien dagen na de rondreis, waarvan het tijdstip door de
hoofdconsul wordt vastgesteld, moet door de plaatselijke consul schrif-
telijk verslag van de bevindingen worden uitgebracht aan de afdelings-
consul. Deze is op zijn beurt weer verplicht om de ingezonden rapporten
binnen vier weken door te sturen near de hoofdconsul, die tenslotte
binnen zes weken voor moet leggen aan de vergadering van de afdelings-
consuls. Een andere belangrijke taak voor de plaetselijke consul is het
bijhouden van adreslijsten van wielrijders, niet-bondsleden (108). Deze
adressen gebruikt men om gerichte propaganda te kunnen voeren.

De minimum leeftijd voor een plaatselijk consul is vastgesteld op 20
jaar.

In 1898 heeft men over heel Nederland 195 consuls verspreid gestatio-
neerd. De meeste consuls vindt men in Utrecht en Gelderland, dus níet
de provincies met de meeste inwoners, maar de provincies met het meeste
natuurschoon en dus het meeste toerisme.
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1.12 Het financiele beleid van de bond nog in de kinderschoenen

Het financiële beheer van de vereniging ligt in handen van de pen-
ningmeester. Hij int alle de bond toekomende gelden en is persoonlijk
aansprakelijk. Hij is verplicht om r.ijdig de contributie te innen en van
de inkomsten en uitgaven boek te houden.

De bond is in de beginperiode bijna uitsluitend afhankelijk van
inkomsten via de bijdrage van de leden. A1 snel ziet men mogelijkheden
om via plaatsing van advertenties in het bondsorgaan de financiële
middelen enigszins te verruimen. Een belangrijk deel van de uir.gaven
komt voor rekening van het bondsorgaan.

De boekhouding is nog zeer eenvoudig. Van een begroting is in deze
periode nog geen sprake. Eenmaal per jaar legt de penningmeester ver-
antwoording af aan de leden tijdens de algemene vergadering door middel
van het financieel jaarverslag. Ook wordt jaarlijks een balans opge-
maakt, die wordt onderworpen aan de goedkeuring van een commissie van
drie leden, zijnde geen bestuursleden. Tijdens elke vergadering van het
algemeen bestuur moet de kasstand worden vermeld. De penningmeester mag
de gelden die niet direct nodig zijn, onder eigen verantwoordelijkheid
beleggen. Het overschot wordt steeds toegevoegd aan de reserve.

1.12.1 Vergoedingen en vacatfegelden voor bestuursleden

A1 spoedig na de oprichting van de bond ontstaat er vanwege de vele
werkzaamheden en de vele vergaderingen behoefte ean een zekere mate van
vergoeding van gemaakte onkosten. Bovendien blijken veel bestuursleden
al snel over onvoldoende vrije tijd te beschikken om alle werkzaamtreden
die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk besturen van de bond, uit te
kunnen voeren. Sommige bestuursleden dragen daarom een aantal taken over
aan jongste bedienden en klerken, soms op kosten van het bestuurslid
zelf, maar in toenemende mate ook op kosten van de bond. Op de bestuurs-
vergadering van december 1884 wordt voor het eerst de vraag aan de orde
gesteld of het niet wenselijk is om aan de leden van het dagelijks
bestuur, die immers op alle vergadezingen worden geacht aanwPZig te
zijn, reiskosten te vergoeder,. Hierop wordt door het bestuur positief
gereageerd en men besluit treinkosten tweede klasse te vergoeden (109).

Enkele jaren na de oprichting van de bond blijkt de belangstelling
voor de bestuursvergaderingen, die zo ongeveer achtmaal per jaar worden
gehouden, sterk terug te lopen. In 1888 moeten zelfs enkele vergaderin-
gen worden uitgesteld vanwege te geringe belangstelling. Daarom stelt
het algemene bestuur voor een deel van de reiskosten van alle bestuurs-
leden te vergoeden. Men hoopt daarmee de presentie te verhogen. Boven-
dien zo stelt de voorzitter, krijgt men bij de huidige regeling niet
altijd de meest geschikten maar moeten vooral de meest gefortuneerden
zich voor het bestuur beschikbaar stellen (110). Het besluit om alle
bestuursleden een financiële tegemoetkoming te geven wordt pas genomen
op 1 december 1889 en houdt in, dat elk algemeen bestuurslid vergoeding
treinkosten 2e klasse kan declareren (111).

Een jaar later, in december 1890, wordt een verdergaande regeling
getroffen voor de leden van het dagelijks bestuur. Indien zij voor
bondszaken buiten hun woonplaats moeten reizen, zullen zij vacatiegeld
ontvangen. De hoogte van het bedrag zal jaarlijks in de algemene verga-
dering worden vastgesteld (112). Deze maatregel wordt mogelijk gemaakt,
doordat de financiële situatie van de bond iets verbetert en men ervan
overtuigd is dat de leden van het dagelijks bestuur zich wel ecg grote
opofferingen moeten getroosten. In het buitenland is het veelal zo
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geregeld, dat zowel de voorzitter als de secretaris redelijk worden
betaald. Een bijkomend ergument om vacatiegelden toe te kennen is het
feit, dat voorzitter Bergsma in december 1889 opnieuw heeft eangekondigd
zijn ambt van voorzitter te zullen neerleggen. Als reden voor zijn
voorgenomen aftreden noemt hij de uitbreiding van zijn maatschappelijke
taken en zijn gezondheidstoestand. Een van zijn mede-bestuursleden meent
echter te weten dat zijn bedanken eveneens verband houdt met de grote
onkosten die het voorzitterschap met zich meebrengt. Om aan deze proble-
men enigszins het hoofd te bieden wordt voorgesteld om f 5,-- toe te
kennen indien men voor een vergadering zijn woonplaats moet verlaten, en
f 10,-- wanneer dit gedurende een etmaal het geval is. Het voorstel
wordt aangenomen (113).

De kosten voor vergoedingen zijn voor 1900 in de jaarstukken niet
steeds afzonderlijk weergegeven en voorzover dit wel is gebeurd, varië-
ren ze nogal (zie bijlage VI).

1.12.2 De eerste betaalde werkkrachten

Het werk van de vereniging breidt zich binnen enkele jaren zodanig
uit, dat behoefte ontstaet aan extra werkkrachten. In de algemene verga-
dering van 19 december 1886 wordt een voorstel aangenomen om een bezol-
digd ambtenaar aan te stellen ter assistentie van het dagelijks be-
stuur. Op 26 december daarop volgend wordt A.L.Couvee uit Delft aange-
steld als eerste bezoldigde verslaggever van de wedstrijden en de bonds-
feesten. Zijn honorarium bestaat uit niet meer dan een vergoeding van
reis- en verblijfkosten 114).

Als voorzitter Bergsma in september 1887 opnieuw voor enige tijd het
hoofdredacteurschap van De Kampioen op zich neemt, krijgt hij voor de
afhandeling van zijn correspondentie en het kopieerwerk eveneens assis-
tentie van een betaalde kracht (115). Vooral het kopieerwerk vereist
veel tijd, omdat dit nog met de hand geschiedt. Iedere inkomende en
uitgaande brief wordt gewoon overgeschreven.

In 1890 doet het geval zich voor, dat ongeveer gelijktijdig de hoofd-
redacteur van De Kampioen en de secretaris van het bestuur bedanken voor
hun functie. Het dagelijks bestuur wil deze omstandigheid aangrijpen om
de beide betrekkingen in de toekomst in één persoon te verenigen. Men
wil daarvoor een betaalde kracht aantrekken, gevestigd in het centrum
van het land zodat deze voor ieder goed bereikbaar is. Deze persoon zal
onder toezicht van het dagelijks bestuur komen staan. De werkzeamheden
bestsan hoofdzakelijk in het nareizen van wedstrijden, het bijwonen van
vergaderingen en de zorg voor De Kampioen en het archief. Een aantal
bestuursleden acht deze eisen wel wat erg hoog voor één persoon, omdat
deze gecombir~eerde functie nogal wat bekwaamheden vereist. Men moet een
goed "versneden" pen bezitten, in het bezit zijn van enige wetskennis,
goed op de hoogte zijn van de wielersport en uiteraard algemeen goed
ontwikkeld. Het salaris dat men erbij heeft gedacht van ten hoogste f
1000,-- per jaar, is voor een dergelijke functie zeker niet toereikend.
Gezien de complexiteit van de materie wordt deze kwestie nog even aange-
houden (116). Men ziet uiteindelijk toch maar van het voorstel af, omdat
men wel inziet dat de verschillende betrekkingen maar moeilijk te combi-
neren zullen zijn. Uiteindelijk bealuit men de verschillende werkzaamhe-
den toch maar te scheiden en een krediet van f 1.800,-- over de beide
functies te verdelen. De hoofdredacteur zal f 1.000,-- ontvangen en de
le secretaris f 800,-- per jaar. Voor de eerstgenoemde functie wordt
F.Netscher benoemd en voor de tweede J.C.Burkens (117).
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Voor meer gespecificeerde gegevens rie bijlage VII! A en B.

Als men er eenmaal toe over is gegaan betaalde krachten in dienst te
nemen, volgen er spoedig meer. In grafiek 2 wordt de groei van de
salarispost weergegeven. Tot 1896 verandert er weinig in deze uitgave-
post, daarna is er tot 1898 sprake van een verdubbeling per jaar. Dit
heeft te maken met uitbreiding van het ondersteunend personeel. In
bijlage VIII.A en B wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de
totale salarispost tussen 1683 en 1898.

1.13 De werkzaamheden van de N.V.B. en de ANWB toebedeeld aan
een toenemend aantal commissies

De werkzaamheden van de bond worden bepaald door de doelstellingen.
Deze doelstellingen worden in de loop van de jaren ateeds bijgesteld en
sangepast aan de eisen van de tijd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de
aard van de werkzaamheden.

Het werk van de bond is globaal te verdelen in ad hoc arbeid en lange
termijn werk. Alle voorkomende taken worden toebedeeld aan commissies,
zodat er op basis van het soort werk zowel permanente als niet-permanen-
te commissies ontstaen. De leden van de commissies worden benoemd door
leden van zowel het algemeen als het dagelijke bestuur en hebben de taak
het dagelijks bestuur behulpzasm te zijn bij bepaalde werkzaamheden. In
de praktijk betekent dit, dat veel bestuuraleden zitting hebben in een
of ineer commissies (zie Bijlage VI). Indien een commiasielid tevena
dagelijks bestuurslid is, dan wordt dat lid ambtahalve voorzitter van de
betreffend'e commissie (118).

Elk jaar worden sile permanente commiasiea op 31 december ontbonden,
om vervolgens onmiddellijk weer ingesteld te worden. Het bestuur van de
bond bepaalt tevens het aantal leden per commissie. Alleen werkende
leden van de bond komen in sanmerking voor een commissie.
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De niet-permanente commissies, meestal voor een beperkte en duidelijk
af te bakenen taak in het leven geroepen, worden eerst dan ontbonden,
wanneer hun opdracht is vervuld. Elke commissie is verplicht een secre-
taris te benoemen die zo dikwijls als het dagelijks bestuur dit wenst,
verslag moet uitbrengen van de werkzaamheden, hetzij ean alle leden door
middel van het bondsorgaan, hetzij aan het dagelijks best.uur. De commis-
sies hebben geen uitvoerende macht, tenzij verleend door het algemeen
bestuur voorzover het daartoe is bevoegd (119).

De werkzaamheden zijn behalve naar hun aard ook nng te verdelen naar
hun doelstelling. Een deel van het werk beoogt de inst.andhouding van de
organisatie, een ander deel is specifiek gericht op de verwezenlijking
van een aantal idealen. Beide zijn niet altijd scherp te onderscheiden.
Tmmers de kracht van de organisatie bepaalt voor een belangrijk deel de
mogelijkheid tot realisering van het gestelde doel.

Volgens de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten heeft men
aanvankelijk globaal gesproken twee taken op het oog: ten eerste de
bevordering van het wielrijden als wedstrijdsport, ten tweede de bevor-
dering van het wielrijden als vorm van toerisme. Dearuit ontstaan gaan-
deweg weer nieuwe idealen en taken die direct of indirect samenhangen
met bovenstaande doelstellingen, tecwijl ook vanuit maatschappelijke
ontwikkelingen nieuwe wegen voor de ANWB worden geopend. In bijlage X
zijn alle permanente commis,sies opgenomen.

1.13.1 Propaganda

Het voeren van propaganda is een van de meest belangrijke taken van
de vereniging. Zonder leden geen geld, zonder geld geen diensten. Het
blijft voortdurend noodzakelijk inspanningen te leveren om het ledental
op te voeren, teneinde het dienstenpakket zowel kwantitatief als kwali-
tatief te kunnen verbeteren.

Een van de eerste vormen van zich presenteren en manifesteren is de
uitgifte van een orgaan en het organiseren van wielerwedstrijden. Het is
voor de bond van levensbelang om zo snel mogelijk zo veel mogelijk leden
te werven. Daartoe worden ook ingezonden stukken geplaatst in de lande-
lijke pers. In 1884 wordt het noorden van het land bewerkt middels
enkele ingezonden stukken in de Leeuwarder Couran! en he! Nieuws ~~an de Dag. De
schrijver van de stukken wordt niet met name genoemd, maer aangeduid als
lid en bestuurslid van de N.V.B. In deze publikaties wordt gewezen op
het feit dat juist de kleistreken van Groningen en Friesland zo geschikt
zijn voor de wielersport, vanwege de goede staat van de grintwegen. Masr
waerom, zo vraagt de schrijver zich af, dringt het wielrijden daar dan
toch niet door. Heeft men daar geen behoefte aan gezonde beweging zoals
elders in het land7 De schrijver uit het vermoeden dat de geringe be-
langstelling te wijten is aan een "belachelijk vooroordeel" of aan het
feit dat de rijke burgers van Groningen en Friesland geen honderdvijftig
gulden kunnen missen voor een rijwiel, voor een nuttige uitspanning,
zoals de Zuid-Nederlanders dat kunnen. Maar dat is volgens de schrijver
niet de werkelijke reden. Men vindt de velocipede een jongens speeltuig
en het rijden mear kinderachtig. Dat het ook nog gezond kan zijn, dringt
niet door tot de "conservatieve hersenen der oomes en theetantes", hoe
verlicht ze in politiek en radicaal ze in godsdienst ook mogen zijn. Hij
wenst dat de jongemannen die nu hun zomeravonden in koffiehuizen verlan-
terfanten of door drinken hun krachten verspillen, zich na hun arbeid
zullen overgeven aan een gezonde sport (120). Ook in Nieuws run de Dag
wordt gewezen op het belang van de wielersport en het feit dat dit nog
steeds wordt onderschat. Er wordt wel veel gedaan om de "geestesontla.-
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ding waaronder de burgerij zucht te neutraliseren door doelmatige
lichaamsbeweging". De bemiddelde standen moedigen dit aan bij de minder
gefortuneerden, maar zelf doen ze of ze geen behoefte hebben aan een
gezonde ontspanning. Juist van deze bemiddelden hangt de toekomst van
het land af en zij worden het meest overladen met geestelijke spijzen.
Vervolgens wijst de schrijver nog op de grote voordelen van het steeds
bij de hand hebben van het rijwiel in zakelijk opzicht (121).

Het zich presenteren op tentoonstellingen in het land vormt eveneens
een geschikt middel om de bond meer bekendheid te geven. De eerste
rijwieltentoonstelling in Nederland valt samen met de opening van de
wielerbaan te Nijmegen op 13-16 augustus 1885 (122). In 1888 worden er
in Nederland twee tentoonstellingen gehouden waaruit blijkt dat de be-
langstelling voor het wielrijden groeiende is. In april van dat jaar
wordt een internationale sporttentoonstelling georganisee.rd, waarbij de
nadruk vooral ligt op rijwielen, terwijl in augustus in Nijmegen een
tentoonstelling wordt gehouden die uitsluitend is gewijd aen de wieler-
sport (123). Elk jaar zijn er wel tentoonstellingen te melden wasr de
ANWB met een stand aanwezig is, op sporttentoonstellingen en de jaar-
lijkse tentoonstelling voor automobielen en rijwíelen in het Paleis voor
Volksvlijt te Amsterdam (124).

In bijlage XI wordt een overzicht gegeven van de kosten die zijn
gemeakt voor propaganda, wearonder het organiseren van tentoonstellin-
gen, het verspreiden van foldermateriaal en het verstrekken van subsi-
dies.

1.13.2 Het bondsorgaan en de bondsfeesten bindmiddel tussen leden en bestuur en
leden ondertlng

Tot een van de doelstellingen van de bond behoort het uitgeven van
een bondsorgasn wasrin leden en bestuur met elkear kunnen communiceren.
Daartoe wordt kort na de oprichting van het Nederlandsch Velocipedisten-
bond het Afaandólad in het leven geroepen, waarvan het eerste gedrukte ex-
emplaar op 1 april 1884 uitkomt. Het twee vellen tellende blad bevat een
lijst van kandidaatleden, enkele officiële mededelingen van het bestuur
en niet-officiële mededelingen van de verschillende clubs. A1 spoedig
volgt een uitbreiding met verslagen van vergaderingen en ingezonden
stukken. Na een korte aanlooptijd krijgt het Maandólad in juni 1885 een
nieuw formaat en een nieuwe nsam. Het kiezen van een goede naam is niet
gemakkelijk gebleken. Híj moet zijn: kort en krachtig, niet zinledig,
gemakkelijk uit te spreken, goed Nederlands en niet buiten de wielér-
sport stasn. De keus valt uiteindelijk op De Kmifpiocn. Dit woord heeft
dezelfde oorsprong en ongeveer dezelfde betekenis als het Franse en
Engelse woord 'champion', voorvechter, verdediger, held. Ook het
bondsorgaan moet voorvechter zijn als het gaat om verbreiding van de
wielersport. Het publiek moet ervan worden overtuigd dat de wielersport
inderdaad recht van bestaen heeft en vechten voor de belangen van de
vereniging. Het blad zal ook een verdediger moeten worden in geval het
moeizaam verkregen bezit wordt aangevallen (125). Op bovensteande wijze
wordt de nieuwe naam bij de leden geintroduceerd. Bergsma, die het
tijdschrift de eerste tijd redigeert, opent de nieuwe versie met een
artikel naar aanleiding van een publikatie van dr.Geuns, verschenen in
een medisch vaktijdschrift, waarin deze een pleidooi houdt voor het
fietsen en een santal medische vooroordelen en onjuistheden tracht te
ontzenuwen.
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De werkzaamheden met betrekking tot het bondsorgaan worden onderge-
bracht in de 'Commissie tot redactie van De Kampinen en zijn in grote
lijnen tweeledig. Enerzijds moet het blad gevuld worden met adequaat
nieuws, anderzijds zal het blad geëxploiteerd moeten worden. Vuor deze
beide taken ziet de bond zich geplaatst. De eerstgenoemde taak valt
onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur, terwijl de exploitatie
meer een taak is van het bestuur.

Tot 1887 wordt De Konrpioert met enige onderbrekingen hoofdzakelijk ge-
leid door de voorzitter van de bond, die tevens hoofdredacteur is van
het bondsorgaan. Men is aanvankelijk van mening dat beide functies
moeilijk te scheiden zijn, maar nsarmate de werkzaamheden toenemen
blijkt de combinatie van twee zware taken niet lang vol te houden en
moet men noodgedwongen deze opvatting loslaten. In 1887 wordt daacom een
commissie tot redactie in het leven geroepen, bestaande uit vijf Leden.
Elk van deze commissieleden krijgt de verantwoording voor een bepaelde
rubriek toegewezen, zodat er een betere taakverdeling tot stand komt en
men in staat is meer deskundigen aan het woord te laten.

Financieel gezien blijkt De Kampioert steeds de grootste onkostenpost
op de rekening van de bond te zijn, ondanks ingrepen als inkrimping van
enkele rubrieken. In 1886 acht het bestuur het wenselijk een fonds in
het leven te roepen tot instandhouding van het bondsorgaan: het
Kampioen-fonds. Sommige clubs storten geld, andere staan een deel van de
opbrengst van clubactiviteiten af voor dit doel. In Dieren heeft een
sigarenfabrikant zelfs een speciale sigaar laten maken, waarvan 5i van
de netto-opbrengst wordt afgestaan aan het Kampioen-fonds. De sigaren
kosten f. 30. per honderd stuks en de omzet bedraagt 100.000 stuks
tussen 1 mei en 1 augustus 1887 (126).

Ondanks dit initiatief wordt er in 1890 een commissie ingesteld met
de penningmeester als voorzitter, die de opdracht krijgt om de finan-
ciéle aspecten eens grondig te onderzoeken.Besloten wordt om het De Kmir-
pioen niet meer maandelijks, msar wekelijks uit te brengen. Men verwacht
hiermee enerzijds meer adverteerders te werven en anderzijds de leden
beter op de hoogte te kunnen houden van de gang van zaken binnen de bond
en allerlei actuele gebeurtenissen. Het belangrijkste doel echter is de
financiële tekorten op te heffen. Uit bijlage XI A. blijkt dat deze
maatregel nauwelijks enig effect heeft gehad, het tekort neemt
aanvankelijk iets af om vervolgens toch weer te stijgen.

De belangrijkste task van de hoofdredacteur bestast in het verzamelen
en drukklear maken van de kopij voor het bondsorgeen. Bovendien is hij
verantwoordelijk voor de inhoud van alle opgenomen stukken. In 1893
wordt hierop een uitzondering gemaskt. Stukken, die bestemd zijn voor de
rubriek 'Officieel', waarin berichten worden opgenomen, die betrekking
hebben op de organisatie, worden in het vervolg door de secretaris
verzorgd.

Voorts draagt de hoofdredacteur de vecantwoording voor de tijdige
verzending van de nummers van De Kmrrpioen aan de leden en voor het ar-
chief. Een eventuele plaatsvervanger is aan dezelfde verplichtingen ge-
houden. De eerste jaren behoort het tevens tot de taak van de hoofdre-
dacteur alle stukken, die betrekking hebben op de wielersport, af te
staan aan het archief ( 127). Na 1892 komt deze taak te vervallen.

De eerste onbezoldigde hoofdredacteuren zijn E.J.Bergsma, W.Hoeve-
naar, P.W.Schilthuis en D. ter Haer, allen lid van het dagelijks be-
stuur. F.Netscher i s de eerste, die als bezoldigd hoofdredacteur in
dienst komt van de ANWB. Hij ontvangt voor zijn werk een vergoeding van
f. 1.000, die later wordt verhoogd tot f. 1.500. per jaar. Hij wordt in
zíjn werkzaamheden bijgestaan door een van de bondsleden, die dit geheel
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gratis doet, en een jongste bediende, die hij zelf betealt en waarvoor
een deel van de vergoeding dient. Deze jongste bediende wordt gedurende
twee en een halve dag per week belast met het bijhouden van de index op
De Kon:pioen .

In 1898 wordt voorgesteld een beter gesalarieerde hulp toe te voegen
aan de hoofdredactie vanwege de sterk uitgebreide werkzaamheden. Terwijl
het bestuur zich kan verenigen met het voorstel om een beter betaalde
kracht san te trekken, twijfelt Netscher er sterk aan of het wel moge-
lijk is voor f 600,-- per jaar, het bedrag dat tot dusver voor een
werkkracht is toegestaan, een bekwaam persoon te vinden. De voorzitter
wijst op de wenselijkheid de journalistieke kracht van het bondsorgaan
te vergroten. Bovendien bestaat er behoefte aan een samenvatting van
iedere vergadering, in het bondsorgaan. Daarvoor is het noodzakelijk een
geschoolde kracht aan te trekken. Met deze maatregel zou het bestuur aan
de wens van veel leden tegemoet komen. Bovendien wordt de hoofdredac-
teur enigszins ontlast.

Om deze plannen te kunnen realiseren stelt de voorzitter voor het ter
beschikking te stellen bedrag te verhogen tot f 1.200,-- en tevens de
jongste bediende te handhaven. Hoewel niet elk bestuurslid hiermee kan
instemmen, wordt het voorstel uiteindelijk toch aangenomen (128).

De inhoud van De Knrnpioeri is in grote lijnen te verdelen in een aantal
hoofdrubrieken.
a. Het hoofdartikel. De onderwerpen die in deze rubriek aan de orde

komen, zijn zeer divers maar hebben wel steeds direct of indirect te
maken met de wielersport of het toerisme.

b. De rubriek Officieel bevat het nieuws betreffende bestuur en organi-
satie. De samenstelling van het bestuur, de vergaderagenda van bestu-
ren en commissies, verslagen van de vergaderingen en wijzigingen in
het ledenbestand vormen de belangrijkste onderwerpen voor deze ru-
briek. Meestal betreft het een vrij korte rubriek, soms echter in
tijden dat de afdelingen hebben vergaderd, beslaat deze rubriek veel
ruimte. Hierin worden alle belangrijke en minder belangrijke wed-
strijden aangekondigd en verslagen. Deze rubriek neemt een belangrijk
deel van het orgsan in beslag.
Het wedstrijdnieuws valt deels onder de rubriek Officieel, namelijk
als het een verslag van een van de commissies betreft.

c. Binnenland. Deze rubriek omvat diverse berichten. 2e kunnen betrek-
king hebben op het toerisme maar eveneens op de wielersport. De
berichten van de toegetreden wielrijdersverenigingen worden onder
deze rubriek opgenomen.

d. Buitenland. De ontwikkelingen op wielersportgebied in het buitenland
vormen de basis voor deze rubriek.

e. Technische mededelingen. Zoals de naam reeds aangeeft, worden in deze
kleine rubriek mededelingen gedaan omtrent allerlei technische gege-
vens inzake rijwielen en rijwielonderdelen.

f. Ingezonden stukken.
g. Brievenbus. Hierin wordt aan de leden de mogelijkheid gegeven korte

boodschappen door te geven aan leeers van De Kmnpioen..
h. Allerlei. Hierin worden vaak brieven opgenomen waarin bepaalde aspec-

ten van het wielrijden, de rijwielhandel, de veiligheid of verslagen
van wedstrijden worden behandeld.

i. Advertenties. De meeste advertenties hebben uiteraard betrekking op
het wielrijden. Tussen de binnen- en buitenlandse fabrikanten en
handelaren die hun waar aanprijzen vindt men advertenties betreffen-
de publikaties op het gebied van wielrijden en sportdrukwerk. Ook
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particulieren bieden in deze rubriek hun tweedehands rijwiel of
onderdelen aan.

1.13.2.1 Rondsreesten

De bondsfeesten die jaarlijks in een van de afdelingen worden gehou-
den en tot doel hebben de leden te verbroederen, blijken daarnaast ook
het effect van propaganda te hebben. Met name in de eerste jaren van het
bondsbestaan hebben deze feesten vooral bijgedragen tot de popularise-
ring van het wielrijden onder alle standen en klassen. Elke belangrijke
wielerwedstrijd wordt afgesloten met een feest. Dat hiervan inderdaad
een wervende kracht uitging, mag blijken uit de toename van het aantal
leden na een dergelijk feest. De feesten vormen tevens een goede gele-
genheid om in contact te komen met de autoriteiten in de plaats waar het
feest wordt gegeven. Voor de feestavond worden derhalve naast leden en
bestuur van de bond ook verscheidene plaatselijke en provinciale autori-
teiten uitgenodigd. Om een zo groot mogelijk effect te bereiken worden
deze feesten elk jaar in een andere stad gehouden.

Behalve wielerwedstrijden geven ook bondstochten aanleiding tot fees-
ten. De eerste bondstocht in 1884 wordt afgesloten met een feest te
Apeldoorn. Een andere gelegenheid biedt de jaarlijkse algemene vergade-
ring. Deze wordt steeds met veel feestelijkheden omgeven en duurt
meestal twee dagen.

De eerste dag, waarop de leden vergaderen, wordt besloten met een
uitgebreid diner en een bal, waarvoor ook weer verscheidende autoritei-
ten worden uitgenodigd. Op de tweede dag worden de leden vermaakt met
muziek, dans, concecten, toneelvoorstellingen, vuurwerk of wedstrijden
in behendigheidsrijden (129).

1.14 De ANWB als overkoepelende wielersportbond

Zoals bekend is de bond opgericht door leden van wielerclubs. Eerder
is vastgesteld dat de bond gedurende de eerste tijd zijn leden vooral
betrekt uit deze clubs. Het ligt dan voor de hand dat zaken die van
belang zijn voor de clubs, ook de aandacht hebben van de bond. Hiertoe
behoort onder andere het organiseren van wedstrijden. De bond heeft in
zijn statuten vastgelegd jaarlijks bondswedstrijden te zullen uitschrij-
ven. Aangezien er nog nauwelijks wielerbanen beschikbaar zijn, wordt
gedurende de eerste jaren vooral energie gestoken in het vinden van
geschikte banen voor baanwedstrijden. Als er eenmaal banen zijn, organi-
seert de ANWB de wielerwedstrijden meestal in samenwerking met de plast-
selijke clubs, voorzover ze zijn aangesloten bij de bond.

De eerste nationale wielerwedstrijd voor amateurs wordt uitgeschreven
door de Haagsche Velocípede Club 'De Ooievaar', op 6 april 1885, op
tweede paasdag. De wedstrijd wordt gehouden op een grintbean en is 1.750
meter lang. Winnaar van deze eerste nationale wedstrijd is Emile Kider-
len, bijgenaamd Pim. Hij legt de afstand af in 3 min. en 59 sec. Deze
overwinning vormt het begin van een groot aantal overwinningen. Ook de
eerste 24-uurs-rit, op 21 november 1885, komt op zijn nsam. Hij is op
dat moment amper 18 jaar oud. De afstand van Rotterdam naar Leeuwarden
bedraagt 346 km. en wordt door hem afgelegd in 16 uur en 46 minuten.
Inbegrepen is een rusttijd van 5 uur en 49 min. Hij is ook de eerste
niet-Engelsman die Engels kampioen wordt. In 1888 komt er een eind san
zijn wielercarrière, doordat hij een baan als technisch directeur van
een distilleerderij te Bordeaux heeft aangenomen (130).
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In 1889 wordt er een speciale wedstrijd uitgeschreven voor officieren
van land- en zeemacht. De afstend van 1 km. wordr. in 1 min. 58 4~5
seconden afgelegd. Om zoveel mogelijk deelnemers te trekken wordt een
aantrekkelijke prijs voor de winnaar in het vooruitzicht gesteld. Voor
het jaar 1890 stelt een lid van het algemeen bestuur voor deze speciale
wedstrijd een beker ter beschikking ter waarde van maar liefst
f. 300. (131). Met de organisatie van wedstrijden voor deze specifieke
groep wielrijders, wil de ANWS het wielrijden binnen het leger stimule-
ren. Op dit aspect zal later nog uitgebreid worden teruggekomen.

1.14.1 Het wedstrijdwezen

De organisatie van wedstrijden en de daarmee gepaard gaande feeste-
lijkheden wordt in handen gelegd van een speciaal daartoe opgerichte
commissie. De wielerwedstrijden omvatten verschillende onderdelen. In
grote lijnen zijn de wedstrijden onder te verdelen in baan- en wegwed-
strijden, in figuurrijden en hardrijden, in afstandsritten en recordrij-
den en in nationale en internationale wedstrijden.

Het werk dat het wedstrijdwezen met zich meebrengt wordt uitgevoerd
en georganiseerd door de wedstrijdcommissie, de officiële tijdwaarnemers
en de recordcommissie.

Naarmate het karakter van de wedstrijden verandert in de richting van
het professionalisme, verandert ook de samenstelling van de wedstrijd-
commissie. Na 1895 bestast. de commissie uit een lid van de reglements-
commissie, een lid van de commissie van rijbewijzen en twee leden geko-
zen door die baanbesturen, die voor 1 november van dat jaar hebben ver-
klsard onder de bepalingen van het algemeen bestuur van de ANWB te
zullen laten rijden. Daarnaast wordt nog een lid gekozen namens de
houders van rijbewijzen. Deze commissie adviseert het dagelijks en
algemeen bestuur inzake het renwezen.

1.14.L1 De wielerbaan te NiJmegen

Het blijkt in het begin nog niet zo gemakkelijk te z?.jn de geplande
jaarlijkse wedstrijden ook daadwerkelijk te organiseren. De eerste die
in 1884 is gepland, kan geen doorgang vinden vanwege onvoldoende finan-
ciële garantie. De bond is nog niet in staat een eventueel verlies te
dragen. Om dit probleem te ondervangen geat men over tot uitgifte van
garantiebiljetten. Er worden echter maar 30 garantiebiljetten ingezon-
den, waarvan er twaalf afkomstig zijn van bestuursleden. Het vinden van
een geschikte en betaalbare wielerbaan blijkt al evenmin gemakkelijk te
zijn. Daarom heeft men het plan opgevat zelf een baan aan te leggen en
te exploiteren. Enkele Nijmeegse heren zijn samen met enkele bestuursle-
den bereid de voorbereidende stappen hiertoe te ondernemen. Er wordt een
naamloze vennootschap opgericht om de aanleg en de exploitatie van de
baan in onder te brengen: de 'Maetschappij tot Exploitatie eener Wieler-
baan te Nijmegen'. De baan is gepland te Nijmegen achter sociëteit 'De
Vereeniging'. Eigenaar B.Brouwer is.in principe bereid het terrein af te
staan, mits hij een sandeel in de opbrengst ontvangt en de N.V.B. een
wettig lichaam wordt. Deze voorgenomen transactie vormt de sanleiding
om rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Aanvankelijk denkt men voldoende
te hebben aan een beginkapitaal van f. 4.000, uit te geven in sandelen
van f. 50. Alle wedstrijden zullen er gehouden moeten worden en de bond
zal de exploitatie op zich nemen. Wel eist de bond niet financieel
betrokken te worden bij de wedstrijden. Maar al spoedig wordt duidelijk
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dat het genoemde bedrag niet voldoende is. Er is zeker f. 5.000. nodig,
verdeeld in 100 aandelen van f. 50. De coupons zullen dienen als bewijs
van toegang voor de te houden wedstrijden en geven recht op een plaats
op de tribune. De vert~ouding tussen de N.V. en de bond is als volgt
geregeld. De bond verplicht zich om jaarlijks een of ineer wedstrijden op
dit terrein te organiseren, die tevens een internationaal karakter
moeten dragen. De maatschappij verplicht zich om de baan san te leggen
en te onderhouden. Het bestuur van de maatschappij tot aanleg bestaat
uit negen commissarissen, waarvan vier meerderjarige bondsleden, door
het bestuur van de N.V.B. te benoemen. Voorzitter C.H.Bingham wordt
aangewezen als adviserend lid. Van de commissarissen wordt verwacht dat
ze minstens twee aandelen in de maatschappij bezitten (132). Hoewel de
baan wordt asngelegd en ook gebruikt, blijkt ze toch niet te voldoen aan
de verwachtingen. In de bestuursvergadering van 22 mei 1887 krijgt het
dagelijks bestuur de opdracht met de exploitatiemaatschappij contact op
te nemen, teneinde te bezien of het mogelijk is verbeteringer~ asn te
brengen. In 1888 wordt tot herstel van de baan besloten (133)

1.14.1.2 De eerste rijbewijzen voor wielrijders, ter onderscheiding van amateurs en prn-
fessionals

De ontwikkelingen binnen de wielersport staan niet stil, of het
bestuur van de bond dit nu wil of niet. Geleidelijkaan wordt duidelijk
~at naast het amateurisme, ook het professionalisme in de wielrennerij
zich een plaats weet te veroveren, zowel nationaal als internationaal.
Het wordt steeds moeilijker deze veranderingen te ontkennen of te nege-
ren. Zo la~~g er ten aanzien van de beide groepen niets is geregeld kan
het voorkomen dat professionals of semi-professionals deelnemen aan
amateurwedstrijden, zonder dat daar veel tegen te doen is. In een ander
verband is teeds gewezen op de ontwikkelingen en de aanpak ervan in de
verschillende Europese landen. Maar ook Nederland ontkomt er niet aan
maatregelen te nemen. Men wenst het professionalisme vooralsnog niet te
erkennen en toe te laten op de wedstrijden van de bond.

In 1892 besluit het bestuur van de ANWB een commissie voor rijbewij-
zen in te stellen, bestaande uit drie leden en een voorzitter. Om be-
paalde beslissingen door te voeren zijn steeds drie van de vier stemmen
vereist. De belangrijkste taak van de commissie bestaat in het toezicht
houden op de wielrenners en het uitreiken van de rijbewijzen aan deelne-
mers aan baan- en wegwedstrijden. Dit is noodzakelijk geworden om be-
roepsrenners te kunnen weren van wedstrijden voor amateurs. Tevens is de
commissie gemachtigd bezwsarschriften in te dienen tegen de toeleting
van leden op grond van het feit, dat personen als beroepsrijders moeten
worden sangemerkt (134). Deze teak komt na het loslaten van het renwezen
in 1898 weer te vervallen.

1.15 De belangen van de toerist voor het eerst georganiseerd behartfgd

Neast het bevorderen van het wedstrijdwezen heeft de ANWB de stimule-
ring van het toerisme als doelstelling op zich genomen. Na het wegvallen
van het wedstrijdwezen zal dit zelfs hoofddoel worden.

Een van de eerste toeristische taken is het bevorderen van het toe-
ren. Deze doelstelling heeft zowel een materieel als een ideëel aspect.
Het materiële bestaat in het scheppen van materiële voorwearden. Om te
kunnen toeren moet men minimaal kunnen beschikken over een voertuig en
dit vereist op zijn beurt weer wegen. Nsarmate grotere afstanden kunnen
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worden overbrugd, groeit ook de behoefte aan bewegwijzering, terwijl
toenemende intensiteit van het verkeer de behoefte aan regulering en
reglementering oproept. Er ontstaat steeds meer differentiatie in het
verkeer, zowel naar vervoermiddel als naar wegen. Verkeersopvoeding en
verkeersonderwijs moeten van de bevolking verkeersdeelnemers maken. In
feite is hiermee een belangrijk takenpakket voor de bond aangegeven.

Het ideële aspect bestaet erin het volk bewust te maken van de be-
hoefte aan ontspanning en toerisme en van de voordelen van het gebruik
van moderne vervoermiddelen. Ook deze taak neemt de bond op zich. De
laatstgenoemde doelstelling tracht men in hoofdzaak te verwezenlijken
door middel van publikaties op basis van (wetenschappelijk) onderzoek.
Hierin wordt de bevolking vanuit het oogpunt van volksgezondheid gewezen
op de noodzaak van ontspanning in de moderne tijd. Dsarnaast wordt
gewezen op de voordelen die in economisch, sociaal en cultureel opzicht
uitgaan van het gebruik van moderne vervoermiddelen. Noodzakelijk voor
dit bewustwordingsproces is het opheffen van de bestaande vooroordelen.
Men denkt dit enerzijds te bereiken door voorlichting, anderzijds door
de bevordering van wettelijke regelingen van een toenemend asntal gewen-
ste gedragsregels. Door deze fotmalisering ontstaat langzaam maar zeker
een min of ineer geinstitutionaliseerd handelingspatroon, waardoor een
bepaalde orde tot stand komt tussen de verschillende weggebruikers.

De organisatie van de bond is erop gericht om zo snel mogelijk een
uitgebreid netwerk op te bouwen. Hierbij spelen vooral de consuls, die
verspreid over het land zijn aangesteld, een belangrijke rol. Zij krij-
gen met name in de begintijd van de N.V.B. de opdracht om op zo kort
mogelijke termijn zo veel mogelijk gegevens te verzamelen met betrekking
tot voor het toerisme relevante zaken.

1.15.1 Toerisme in handen van commissies

Een van de allereerste taken waarvoor de N.V.B. zich gesteld ziet, is
het samensteilen van een handboek. Hierin worden zoveel mogelijk gege-
vens, die voor de consuls en andere leden van belang zijn, opgenomen.
Niet alleen dient men een beschrijving te geven van de toestand der
wegen, maar ook of wegen dalen of stijgen. Indien ze langs rivieren
voeren, moet worden aengegeven langs welke oever. Zijn er meerdere wegen
tussen twee plaatsen, dan moeten beide worden beschreven. Ook de afstand
is van belang. Is deze niet bekend, dan moet men de afstand aangeven.in
het aantal uren gaans. Ook gegevens over bruggen, tollen en veren zijn
van belang, evenals adressen van hotels, koffiehuizen en reparateurs.
Men hoeft uiteraard niet alle bestaande koffiehuizen op te geven, maar
uit elke plasts een of enkele. De voorzitter van de N.V.B. heeft zich in
eerste instantie belast met de samensteiling van het Handboek (135). De
eerste versie is half inei 1884 gereed en bevat naast bovenomschreven
gegevens ook nog lijsten van consuls, die inmiddels in verscheidene
steden en dorpen zijn sangesteld.

Naarmate de werkzaamheden toenemen, groeit de behoefte om het werk
meer te spreiden. De eanpassingen en uitbreidingen van het eerste Hand-
boek worden daarom in handen gelegd van een commissie: de commissie tot
uitgifte van de Reiswijzer. Deze commissie, die op 9 januari 1887 wordt ge-
installeerd, bestaat uit de hoofdconsul en de afdelingsconsuls (136).
Een van de eerste taken van deze commissie bestaat uit het verzamelen
van politieverordeningen van de verschillende gemeenten. Aangezien de
commissie zeer traag werkt, heeft het bestuur in 1888 maer besloten zelf
rechtstreeks contact op te nemen met de burgemeesters van alle gemeen-
ten, om inlichtingen betreffende hun plaatselijke verordeningen. Dit
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blijkt weliswasr effectief te zijn, maar duur. In september 1888 is de
Reiswijzer waarop men al lang heeft zitten wachten dan toch eindelijk gereed
(137). Dat de belangstelling bij de leden, voor deze gids groot is, mag
blijken uit het feit dat de eerste oplage van 1.000 ezemplaren, al in
1890 geheel is uitverkocht (138). Het werkje bevat routes, afstandsta-
bellen en allerlei voor de toerist van belang zijnde gegevens. Het
aantal Reiswijzers breidt gestaag uit en blijft niet beperkt tot Neder-
land. In 1899 wordt een Reiswijzer voor België samengesteld. Later
volgen ook andere landen. Aan de hand van de Reiswijzers kan men aflezen
waarheen de belangstelling van de toerist in de loop van de tijd uit-
gaat.

De commissie heeft behalve het samenstellen van het 'compas' voor de
toerist ook tot taak zoveel mogelijk alle wijzigingen bij te houden en
te verwerken, zodat de actualiteit zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.

Hoewel het streven er in princípe op gericht is de Rr~icuijrr~r tegen
kostprijs aan de man te brengen moet er jaarlijks toch een zeker bedrag
door de bond worden bijgelegd (zie Bijlage XII).

Naast de genoemde commissie wordt nog een afzonderlijke commissie
voor reiseangelegenheden ingesteld. Deze krijgt de opdracht om fiets-
tochten te organiseren. Van reizen per fiets in de huidige betekenis is
nog maar nauwelijks sprake. De fiets is eerst en vooral een middel tot
sportbeoefening en pas in de tweede plaets een vervoermiddel. Maar al
spoedig komt hierin verandering, zodat er voor de reiscommissie meer
werk ontstaat. De commissie is samengesteld uit de opperconsul, later
hoofdconsul genoemd, en de afdelingsconsuls. In het begin is deze
commissie vooral afhankelijk van de werkzaamheden ven de commissie voor
de Reiswijzer. Zolang dit werkje nog niet is uitgegeven, is er voor de
toercommissie weinig werk. In 1888, als de Rei.cwijzer gereed is, wordt be-
sloten de eerste tochten voor bondsleden te organiseren. Een van de
eerste tochten wordt gehouden in de omgeving van Utrecht en een andere
in de omgeving van Nijmegen. Naarmate het fietsgebruik toeneemt, valt
er voor de toercommissie meer te doen.

In 1896 worden speciaal voor het binnenlands toerisme Toert~oekjes uitge-
geven. Voor het seizoen 1896~1897 zijn niet minder dan 207 boekjes
aangevraagd. Het doel ervan is vooral het toeren in eigen land te bevor-
deren. Een ander initiatief is het beschikbaar stellen van een gouden
medaille voor degene die per fiets de grootste afst.and per jaar weet af
te leggen. Er worden afstanden tussen de 10.000 en 25.000 km per jaar
afgelegd. In 1897 ontvangt H.D. van der Msas uit Roermond deze medaille
voor 15.162 km. Twee jaar later mag hij zich weer de kampioen-toerist
~oemen. Deze keer wint hij met 24.461 km in een jaar op de fiets afge-
legd (139). Hoedenfabrikant J.Spoorenberg uit Eindhoven legt tussen 1
augustus 1901 en 31 juli 1902 een afstand af van 17.161 km, wasrvoor hij
eveneens de gouden medaille ontvangt (140).

Ook het buitenlands toerisme komt steeds meer in de belangstelling te
stean. 2o wordt er in 1897 op initiatief van de ANWB een toercongres
gehouden te Amsterdam en Brussel. Het belangrijkste resultaat van deze
congressen is het afsluiten van een contract van reciprociteit, inhou-
dend dat de leden van de verschillende bonden waarmee genoemd contract
is afgesloten, zowel in eigen land als het buitenland dezelfde voordelen
zullen genieten als de eigen leden van de verschillende bonden. Het
contract is sangegaan met de toer- en fietsbonden van België, Luzemburg,
Duitsland Oostenrijk en Italië (141). Een ander resultaat is dat door
enkele bonden een geheim tractaat wordt gesloten, waerin men elkaar
wederzijdse steun toezegt en waerbij Nederland de rol van bemiddelaar
krijgt toegewezen. Het blijkt op dat moment nog niet haalbaar een
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wereldbond op te richten zodat men gekozen heeft voor deze vorm van
internationale samenwerking, waaraan grote behoefte bestaat. Een ander
voordeel dat genoemd congres oplevert is dat men op de hoogte geraakt
van de werkwijze van de verschillende toerbonden, waarmee men zijn
voordeel kan doen ten behoeve van de eigen leden. De samenwerking tussen
de verschillende toerbonden leidt in 1898 mede op initiatief van de ANWB
tot de oprichting van de eerste internationale bond, de Ligue Interna-
tionale Association de Tourisme, de L.I.A.T. (In een volgend hoofdstuk
zal deze bond nog aan de orde komen).

In 1897 wordt met betrekking tot het binnenlands toerisme een nieuwe
instelling in het leven geroepen, de el eerder genoemde kringen van con-
suls en hun inspectiereizen. Hun taak bestaat erin halfjaarlijks alle
hotels, bondsrijwíelherstellers, Reiswrjzer, atlas, wegwijzers, waarschu-
wingsborden, wegen en politieverordeningen te controleren. A1 snel
blijkt dat een halfjaarlijkse controle ondoenlijk is. In 1897 zijn reeds
200 personen belast met deze controle-werkzaamheden in een hun toege-
wezen kring. Hoewel dit werk van groot belang is voor het goed functio-
neren van de bond, zijn ez aanvankelijk maar weinig mensen van "zekere
mastschappelijke positie" te vinden voor het ambt van consul. In 1897
kan men echter tevreden vaststellen dat vele burgemeesters, doktoren,
notarissen, ontvangers, postdirecteuren en andere invloedrijke persanen
zich als consul beschikbsar hebben gest.eld (142). Hiermee wordt het
belang van het werk nog eens nadrukkelijk onderstreept.

1.15.2 Service-instellingen voor de toerist

In het inleidend gedeelte is gewezen op de olievlekwerking, die de
bemoeienis met het toerisme tot gevolg heeft. De moderne samenleving
wordt gekenmerkt door een toenemende dienstverlening. Ook de ANWB ver-
vult hierin een bepaalde functie en voorziet in toenemende mate in de
behoefte aan meer service voor haar leden. We denken daarbij aen dien-
sten, die rechtstreeks betrekking hebben op het toerisme, zoals de
instelling van bondshotels, het plaatsen van voetpompen en later als het
automobilisme rond de eeuwwisseling opkomt, de hulpkisten, waarin een
eantal onderdelen is bijeengebracht. Ook allerlei vormen van hulpverle-
ning die meer indirect met ~oerisme samenhangen, worden door de ANWB
opgenomen. Hierbij wordt gedacht aan het verzekeringswezen en de juri-
dische bijstand.

1.15.2.1 Ue eerste bondshotels

Op vertoon van het bondsinsigne, een metalen speldje dat men ontvangt
nadat men de contributie heeft voldaan, of de lidmaatschapskaart,
kunnen leden van de ANWB in 1884 al tegen verminderd tarief terecht in
de hotels 'Van den Burg' te Apeldoorn en 'De 2on' te Arnhem (143).
Beide gelegen in een van de belangrijkste toeristengebieden van ons
land.

Het behoort tot de taak van de consuls om in hun omgeving contracten
af te sluiten met hoteleigenaren. In 1886 zijn er reeds 14 bondshotels,
terwijl . dit eantal in 1888 al is uitgegroeid tot 176 (144). Deze
contracten stellen de bond in staat prijs en kwaliteit te controleren.
De gegevens met betrekking tot de hotels worden opgenomen in het
Handhoek dat jaarlijks wordt bijgewerkt. Op deze wijze profiteren niet
alleen de toeristen, maar ook de hoteleigenaren van de geboden service.
De toerist is min of ineer verzekerd van een redelijk hotel, terwijl
vermelding in het Hmidhoek, voor de hotelhouder een goedkope vorm van
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reclame betekent. Het stelsel van prijsvermindering wordt echter niet
door iedereen met instemming begroet. De korting wordt door de
hotelhouders zelf vastgesteld. De Kampioen van juni 1685 maakt melding
van een korting van 151 in het Amalia Hotel te Baarn. In de meeste
gevallen wordt de prijsvermindering niet nader eangeduid.

In 1887 wordt op voorstel van de toercommissie besloten geen contrac-
ten meer af te sluiten met hotels, maar de vaste overnachtingstarieven
in de Reiswijzer te publiceren. Dit om gerommel met de prijzen te voorko-
men (145). Voorgesteld wordt om alleen hotels in de grote plaatsen op te
nemen, als eindpunt van ce maken tochten.

Bij hotelhouders blijkt behoefte te bestean aan een onderscheidings-
teken. Het bondsbestuur geeft hoofdconsul C.A.Beels opdracht hieraan te
werken. In 1890 wordt het ontwerp voor een schildje goedgekeurd en in
1891 kunnen de eerste, met daarop de aanduiding 'Bondshotel', worden
aangebracht (146). In 1899 is het eantal bondshotels gestegen tot 575
(147). Niet alleen hotels, ook café's, lokalen en "noenzalen" kunnen,
indien zij voldoen aan de gestelde eisen, het bondsprediksat krijgen
(148).

1.15.2.2 BondsriJwielreparateurs

Het eantal rijwielherstellers in Nederland is in de eerste jaren van
het bestaan van de bond nog zeer gering. Bovendien zijn e- maar weinig
deskundige reparateurs. Om de eerste wielrijders in dit opzicht tegemoet
te komen, besluit het bestuur al in een vroeg stadium om reparateurs die
hun vak verstaan in het Maandbind en later in De Kampioen aan te bevelen.
In 1893 besluit het bestuur om aan rijwielherstellers, die dit wensen,
een onderscheidingsteken te verstrekken : een wit geëmailleerd schild,
voorzien van de letters ANWB en het woord 'Bondsrijwielhersteller'.

In 1898 hebben reeds 291 rijwielherstellers het bondspredikaat ont-
vangen (149).

1.15.23 RiJwielvervoer per spoor

In een ingekomen schrijven meakt een van de bondsleden het bestuur in
1893 attent op de bezweren die zijn verbonden aen het vervoer van rij-
wielen per spoor. Steeds meer wielrijders en toeristen breiden hun
actieradius uit door gebruik te maken van de trein in combinatie met hun
fiets. Hoewel de spoorwegen steeds bereid zijn deze toeristen met hun
rijwiel te vervoeren, is dit transport toch niet ideasl te noemen. Het
komt nogal eens voor dat fietsen tijdens de reis worden beschadigd. De
briefschrijver stelt dsarom voor, dat de bond er bij de spoorwegmeat-
schappijen op eandringt alle bagagewagons en op de atations standaarden
voor rijwielen san te brengen. Desnoods moet de bond in de kosten tege-
moet komen. Jaren daarvoor al heeft C.H.Bingham, oud-voorzitter van de
bond, voorgesteld haken ean te brengen in de plafonds van de wagons,
waaraan de rijwielen kunnen worden opgehangen. Er zijn destijds ook wel
wat proeven genomen, msar de resultaten waren steeds onbevredigend.
Hoewel er in het slgemeen weinig wordt verwacht van de medewerking van
de spoorwegen is het dagelijks bestuur van de bond toch bereid de zaak
opnieuw te onderzoeken (150). Er wordt advies gevrasgd aan Bingham, die
als chef vnn het goederenvervoer op de Centraal Spoorweg werkzeam is en
dus goed op de hoogte is van de mogelijkheden. Bingham heeft dasrop
verscheidene geaprekken gevoerd met ambtenaren van de spoorwegen, maar
deze reageren weinig positief op de voorstellen. Haken aen het plefond
zorgen ervoor dat de rijwielen gaen alingeren. Rekken of atandeards
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blijken ook niet praktisch in het gebruik en nemen teveel ruimte in
beslag. Bingham adviseert het dagelijks bestuur van de bond om geen
verdere stappen in die richting te ondernemen bij de spoorwegmaet-
schappijen, omdat er al dikwijls ernstig sprake is geweest, om de vracht
op rijwielen, die naar verhouding van hun gewicht zoveel plaats innemen,
belangrijk te verhogen. De spoorwegen voelen zich niet verplicht om
rijwielen te vervoeren op voet van bagage zoals in feite gebeurt (151).
En dus behoeft de ANWB niet te klagen. Men laat de zaak dan ook enige
tijd rusten.

l.lg,2.4 Verzekering tegen ongelukken en een commissie van rechtsReleerden

De intensivering van het verkeer en de hogere snelheden brengen een
groter risico op ongelukken met zich mee. De schade kan daarbij zodanig
zijn dat deze door de aanrichter ervan niet meer kan worden opgebracht.

In De Kampicen van augustus 1891 verschijnt voor het eerst een adver-
tentie van de Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij, voor verze-
keringen op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken. Deze maatschap-
pij is tevens bereid te verzekeren tegen schade els gevolg van rijwiel-
ongelukken. In 1894 acht het bestuur van de bond de tijd rijp voor het
afsluiten van een verzekering tegen ongevallen met de fiets. Hiervoor
worden verscheidene verzekeringsmaatschappijen benaderd, waaronder de
Eerste Nederlandsche, de Onderlinge, de Internationale, Winterthur,
Zurich en enkele Engelse maatschappijen, onder sndere de Ocean. Deze
laatste biedt naar het oordeel van het dagelijks bestuur de voordeligste
voorwaarden tegen een premie van f. 1. per jaar. Tegenover deze premie
staat, dat bij een ongeval de volgende bedragen worden uitgekeerd:
f. 1.000. in geval van dood of gehele invaliditeit, zoals verlies van
een of beide handen, een of beide voeten of beide ogen; f. 500. bij
gedeeltelijke invaliditeit en f. 6. per week of f. 1. per dag ingeval
van tijdelijke ongeschiktheid tot een maximum van 26 weken. De leden van
de bond kunnen zich verzekeren door betaling van de premie aan de pen-
ningmeester van de bond, waarna zij een kaart als bewijs van deelneming
zullen ontvangen. Een doktersverklaring is voldoende om in asnmerking te
komen voor een uitkering. Sommige leden hebben er problemen mee dat de
belangstelling van de bond uitgaat naar een niet Nederlandse maetschap-
pij. De Nederlandse blijken duurder en hun voorwearden minder gunatig
(152). Uiteindelijk wordt het dagelijks bestuur door het algemeen be-
stuur gemachtigd om een contract af te sluiten met de verzekerings-
maatschappij die de voordeligste voorwaerden biedt. Doch niet zonder
eerst nog eens de condities van de Nederlandse maatechappijen grondig te
hebben bestudeerd.

Tot de Eerste Wereldoorlog maakt deze rijwielverzekering mear zeer
gering opgang. In tegenstelling tot de groei van het aantal rijwielen
blijft het aantal verzekerden nagenoeg op hetzelfde niveau van ca.
duizend.

Op de vergadering van het algemeen bestuur van november 1892 wordt
een voorstel gedaan tot het instellen van een commissie van rechtsge-
leerden. Deze commissie zal het dagelijks bestuur moeten bijstaan in de
uitvoering van het bepaalde in artikel 4 letter f. van de statuten: "met
behulp der bevoegde macht de belangen van den Bond en van zijne leden te
beschermen, waar die mochten worden aangetast" (153).

De voorzitter verwacht bij de samenstelling van de commissie weinig
moeite, aangezien er onder de bondsleden ongeveer zeventig juristen
zijn. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte
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kosten zoals in het reglement is vastgelegd. Het voorstel wordt aangeno-
men (154). Sesloten wordt om het aental leden niet vast te leggen. Wel
moet, zoals bij slle andere commissies, een van de dagelijks bestuursle-
den als voorzitter zitting hebben in de commissie. De taak van de com-
missieleden bestaat in het verschaffen van kosteloos advies san bondsle-
den die als zodanig rechtskundige hulp behoeven, terwijl men in bijzon-
dere gevallen ook verdere rechtsbijstand kan verlenen. Daarnaast dient
de commissíe het dagelijks en algemeen bestuur in rechtskwesties te
adviseren.

1.16 Commissie tot onderzoek naar het verbeteren van wegen

Wegen hebben van de aanvang af asndacht gehad van de ANWB. Men begint
in 1884 reeds met een inventarisatie in verband met de samenstelling van
de Rei.swijzer, waarbij de belangstelling ook uitgaat naar de kwaliteit van
de wegen. Maar al spoedig reikt de interesse verder.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 1 december 1888 wordt
een voorstel aangenomen om een commissie te benoemen in de tzant van de
Engelse Road Improvement Association. In 1889 treedt deze commissie tot
onderzoek naar het verbeteren van wegen, later de wegencommissie ge-
noemd, in functie (155). Een van haar eerste taken bestaat in het inven-
tariseren van allerlei gegevens met betrekking tot de bestaande wegen.
Daarnaast worden de statuten en het reglement van de Engelse Road -
Improvement Association bestudeerd en de mogelijkheid voor een soortge-
lijke organisatie in ons land onderzocht. De commissie, ingesteld als
een ad hoc commissie, wordt daarbij geholpen door de afdelingsconsuls en
consuls. Na het afronden van de inventarisatie waarbij men veel informa-
tie via fietsers heeft weten e verkrijgen, brengt de commissie een
rapport uit. De conclusie is dat nie! alleen aan het toerisme, maar ook
aan de nationale economie een r~ede aienst zal worden bewezen door de
oprichting van een vereniging ter ve~betering van de wegen. Na het doen
van voorstellen ter verbetering meent de commissie in 1892 zichzelf te
kunnen opheffen. Deze mening wordt echter niet gedeeld door het algemeen
bestuur. Dit college verlengt het mandaat en geeft vervolgens opdracht
de voorstellen die de commissie heeft uitgebracht, verder uit te werken.
Aangezien veel wegen in particulier bezit zijn, vat de commissie het
plan op, zich in verbinding te stellen met de verschillende Maatschap-
pijen van Landbouw en met al degenen, die er belang bíj hebben dat de
wegen in Nederland niet alleen goed worden aangelegd, maar ook uitste-
kend worden onderhouden. De bedoeling is gezamenlijk een vereniging te
stichten voor de verbetering van de wegen. Men hoopt in 1893 een begin
te kunnen maken met de uitvoering van de plannen (156).

In augustus 1893 meldt de commissie dat gepoogd zal worden de mede-
werking te verkrijgen van verscheidene invloedrijke personen, om daerna
met de opgestelde plannen naar buiten te treden. Men denkt dit doel het
best te kunnen bereiken door persoonlijke contacten met de hen bekende
bestuursleden van verenigingen die men voor dit doel op het oog heeft.
Tegelijkertijd is men zich bewust van het feit dat het wel een moeizame
weg wordt, aangezien de zaak waarover men wil onderhandelen nieuw en
onbekend is en de bestuursleden die men wil benaderen, over het hele
land verspreid wonen. Maar men is er tevens van overtuigd dat bestuurs-
leden, die eenmaal overtuigd zijn van het nut van wat de bond voor-
staat, in overleg zullen treden met hun eigen leden, waarmee overigens
wel enige tijd gemoeid zal zijn. Toch heeft men goede hoop dat de
ingeslagen weg uiteindelijk zal leiden tot succes (157). In het jsarver-
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slag over 1893 moet het bestuur echter tot zijn grote spijt vaststellen,
dat de vurig gekoesterde wens niet in vervulling is gegaan. De verwachte
steun van het Nederlandsch Landbouw Comité wordt niet verkregen. Daarop
wendt men zich tot de verschillende landbouwmaatschappijen en harddrave-
rij- verenigingen met het verzoek om medewerking. Maar ook deze groepen
reageren nauwelijks (158). Alleen de Geldersch Overijselsche Maat-
schappij voor Landbouw verklaart zich bereid mee te werken. Onder deze
omstandigheden moet het plan tot oprichting van een vereniging worden
opgegeven. De bond moet zich opnieuw gaan bezinnen op haar taak en zich
bepalen tot datgene wat op eigen kracht bereikt kan worden. Men kiest
uiteindelijk voor de oprichting van een afzonderlijke commissie van
deskundigen, die in elk specifiek geval de meest geschikte middelen ter
verbetering van wegen moet aangeven (159).
Na deze voortvarende start verdwijnt de commissie enigszins uit de
belangstelling om vervolgens in 1898 opnieuw opgericht te worcíen onder
de naam 'Wegencommissie'. Maar daarover in een volgend hoofdstuk meer.

1.16.1 Plaatsen van wearschuwingsborden en wegwijzers

In de taakomschrijving van de ANWB wordt duidelijk onderscheid ge-
maakt tussen het zelf uitvoeren en het bevorderen van gewenste voor-
zieningen. Ten aenzien van het plaatsen van waarschuwingsborden wordt
bepaald dit zelf ter hand te nemen.

In 1888 ontvangen de consuls opdracht een onderzoek in te stellen
naar die plaatsen die voor het wielrijden gevaar kunnen opleveren. Men
komt tot de conclusie dat Zuid-Limburg met zijn glooiend landschap als
eerste hiervoor in aanmerking komt.

In 1892 worden de eerste waarschuwingsborden geplaatst in Gelderland
en Limburg, op aanwijzing van hoofdconsul D.Fockema (160). Aan de vei-
ligheid van de wielrijder wordt dus al in een vroeg stadium enige aan-
dacht besteed.

In 1892 wordt voor het eerst gesproken over een mogelijke plaatsing
van wegwijzers. Wanneer het dagelijks bestuur hierover een voorstel doet
aan het algemeen bestuur, stuit dit aanvankelijk nog op bezwazen, met
name van financiële aard. Bovendien ziet men in de plaatsing van wegwij-
zers weinig reclame voor de bond. Het zullen vooral de militaire wiel-
rijders zijn die er gebruik van maken, maar zij moeten juist getraind
worden in het kaartlezen. En omdat de bond al een dergelijke kaart heeft
samengesteld, zijn voor hen wegwijzers overbodig. Het zijn vooral
G.A.Pos en W.Lugard die blijven aandringen op plaatsing en voortdurend
wijzen op het nut ervan. Het voorstel om jaarlijks een bedrag op de
bondsbegroting uit te trekken voor wegwijzers wordt uiteindelijk in 1892
aangenomen. Tevens wordt besloten voorlopig te starten met een proefne-
ming (161).

De eerste wegwijzers worden in 1894 geplaatst langs de weg Utrecht-
Rotterdam. Dat niet iedereen blij is met de komst van de houten waar-
schuwingsborden en wegwijzers blijkt uit het feit dat de eerste al snel
worden "gekapt" dooc de plaatselijke bevolking. Enerzijds vanwege het
bruikbare materiaal, anderzijds omdat de landelijke bevolking geen be-
hoefte heeft ontdekt te worden door vreemd volk uit de stad. Ondanks
weerstanden gaat de ANWB door met het plaatsen, zij het dat verbeterin-
gen worden aangebracht. De houten palen worden vervangen door veel
duurdere ijzeren exemplaren. Dit betekent dat men zich wel moet beperken
in het aantal, omdat het budget beperkt is (zie bijlage XIII.A en B).
Wanneer in 1896 J.C.Redelé benoemd wordt tot lid van het dagelijks
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bestuur, krijgt de wegwijzerdienst een enorme impuls, wordt op gestruc-
tureerde wijze opgezet en zal uitgroeien tot een van de belangrijkste
steunpilaren van de bond.

Hoewel de ANWB een belangrijke rol blijft spelen in het plaatsen van
borden, benadcukt het bestuur toch voortdurend dat in deze niet enkel
een taak voor de bond is weggelegd, maar zeker ook voor de overheid in
de ogen van de ANWB. Het zal nog enige tijd duren voordat het maatschap-
pelijk nut van deze service door de overheid wordt erkend en gehono-
reerd.

1.17 StriJd tegen belemmeringen en vooroordelen

In het voorgaande is al diverse malen gewezen op het feit dat wiel-
rijden aanvankelijk een zaak is van een relatief kleine en welgestelde
groep binnen de toenmalige samenleving. Deze groep bestaat bovendien uit
hoofdzakelijk jongelui, mPer specifiek, uit jongens en jonge mannen. Dit
geeft aan de nog ongewone sport iets van kwajongensgedrag dat, zo meent
men, met het toenemen van de jaren wel weer zal overgaan. Echter niet
iedereen denkt er zo over. Mag men er enerzijds hier en daar begrip
voor hebben, anderzijds wekt deze sport ook wantrouwen en roept in som-
mige gevallen zelfs agressie op.

Het wegnemen van vooroordelen en belemmeringen en de bescherming van
de leden behoort tot de statutaire taken van de ANWB. Juist in de
beginperiode heeft men hiervoor alle aandacht.

1.t7.t Opheffen van tollen

Belemmeringen in het intercommunaal en internationaal verkeer zijn
belangrijke handicaps bij de ontwikkeling van het toerisme. Nog steeds
bestaan er tegen het eind van de negentiende eeuw, overblijfselen van
middeleeuwse oorsprong, tollen genaamd. Het blijkt moeilijk hieraan een
einde te maken. De overheid bemoeit zich aanvankelijk niet met deze
materie en heeft daartoe ook niet de middelen. Men is in zijn strijd
veelal afhankelijk van de welgezindheid van de wegbezitter of -beheer-
der. Maar de bond blijft protesteren en in veel gevellen met gunstig
resultaat. In 1887 weet men te bereiken dat in de wet op de Rijkstollen
een verordening wordt opgenomen met betrekking tot het openen van de
tolbomen gedurende de nacht (162). Het gebeurt meerdere malen dat wiel-
rijders in het nachtelijke donker tegen een gesloten tolboom botsen en
daarbij schade en letsel oplopen.

De komst van de fiets is voor een eantal gemeenten in ons land
aanleiding bepalingen ten aanzien van het gebruik uit te vaardigen. Ze
variëren van dorp tot dorp en van stad tot stad. In de meeate gevallen
beogen ze de bescherming van de traditionele weggebruikers, zelden die
van de fietser, in sommige gevallen zelfs wordt het gebruik van het rij-
wiel geheel verboden. De gemeente Utrecht stelt het voeren van ver-
lichting en bel op de fiets verplicht en verbiedt het rijden op voetpa-
den. In de Hsarlemmermeer moet een wielrijder op 50 meter afstand van
een voertuig met paard stilstaan en het laten passeren. In Oldebroek en
Alkemade mag zelfs in het geheel niet worden gefietst; in deze laatste
plaats mag men zelfs niet met de fiets aan de hand lopen.

Het eerste bondsrekest heeft betrekking op deze verordeningen. In de
bondsvergadering van 12 april 1885 ondertekenen alle 38 aenwezigen een
adres ean de Gedeputeerde Staten van Gelderland, inhoudende een verzoek
om het raadsbesluit van de gemeente Oldebroek, van 2 april 1885, waarbij
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'trepwagens' in die gemeente worden verboden, op straffe van verbeurd-
verklaring van het rijwiel, voor vernietiging te willen voordragen. Pas
op 23 oktober 1886 trekt de raad deze verordening in (163).

Niet alleen het nationale, maer ook het internatíonale verkeer onder-
vindt nog veel last van allerlei belemmeringen.

Vooral douanebepalingen vormen een voortdurende zorg voor de bond.
Een eerste resultaat in deze wordt behaald in 1897. Door bemiddeling van
de minister van buitenlandse zaken en de Franse gezant in ons land,
gelukt het om van de Franse regering verlof te krijgen, identiteitsbe-
wijzen af te geven aan Nederlanders, leden van de ANWB, die in Frankrijk
willen gaan toeren, waarmee zij hun rijwiel vrij kunnen invoeren (164).
Ieder die destijds per fiets een grens overschreed, werd geacht een
rijwiel te importeren en was dus gebonden aan regels die voor het
importeren van goederen in het elgemeen golden. Dit gegeven vormde
uiteraard een belangrijke barrière om per fiets de grens over te gaan en
kwam uiteraard het internationale toerisme niet ten goede.

Bovenstaande voorbeelden vormen een kleine selectie uit het totaal
van regels, geboden en verboden. En ook het optreden van de ANWB is
slechts bij wijze van voorbeeld aangegeven. Het is ondoenlijk om alle
rekesten met betrekking tot het opheffen van belemmeringen hier op te
nemen.

1.17.2 Mishandeling en wangedrag van wielrijders aan de kaak gesteld

Een eerste verslag over agressie tegen wielrijders komt van
Ch.Boissevain, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Wanneer hij in 1867
zijn eerste 'Boneshaker' van Londen meebrengt, heeft "de douane nog
nooit zulk een raar werktuig gezien. Opstijgende - na de overtocht per
Batavier - reed ik lengs de Boompjes naar het station en de Rotterdam-
mers keken mij met open mond aan, wat voor een Amsterdammer een fier
ogenblik was. Weldra kreeg ik echter een koolstronk tegen het achter-
wiel, wat een minder fier ogenblik opleverde. Tussen Diemerbrug en Am-
sterdam kreeg ik zo'n zwasr stuk steenkool tegen het voorwiel, dat dit
brak. Het werd met woeste kracht geworpen door een kerel op een voorbij-
varende trekschuit.."(165). In 1884 is de situatie nog niet veel anders.

De eerste melding bij de bond van mishandeling van wielrijders be-
treft vier leden van de Utrechtse Studentenwielrijdersvereniging 'Se-
niores'. In 1884 melden zij lastig te zijn gevallen door een in een
rijtuig zittende boer (166). Ook de al eerder genoemde Kiderlen onder-
vindt tijdens zijn vierentwintig uursrit in 1885 de gevolgen van de
weerstand die met name op het pletteland nog heerst. Tussen Voorthuizen
en Millingen blijkt een touw over de weg te zijn gespannen met de
bedoeling hem te doen struikelen of tegen te houden (167).

Ook bij de wegwedstrijden in het voorjaar van 1892 heeft zich weer
eens een aantal ongeregeldheden voorgedean. Daardoor geërgerd, dient een
aantal bondsleden een bezwsarschrift in bij het dagelijks bestuur. Door
de ongeregeldheden is ernstige schade toegebracht ean de bondsbelangen.
De wegwedstrijden worden dat voorjsar gehouden tussen Amersfoort en
Noudenberg, een omgeving waer "eene in godsdienstig en zedelijk opzicht
zeer behoudende bevolking woont" en wasr de "antipathie tegen het wiel-
rijden is"toegenomen". En dit terwijl de bond zich juist ten doel stelt
het wielrijden te bevorderen. Door de ongeregeldheden is de kans groot
geworden, dat de meest geachikte weg vooz wegwedstrijden verloren gaat.
Men is bang dat bij de plaatselijke autoriteiten een ingenomenheid
tegen de bond ontstaat, weardoor het moeilijk wordt me behulp van de
bevoegdP macht, de belangen van de bond en de leden te beschermen. De
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gemelde ongeregeldheden bestaan uit het in beschonken toestand op de
openbare weg vezschijnen en in zodanige kleding, dat dit door het pu-
bliek onmiddellijk in verband wordt gebracht met de wedstrijden en de
vereniging die deze wedstrijden heeft georganiseerd. Ook verschijnen er
heren in racekleding en met ontblote armen en benen in de wachtkamer le
klasse ven het station Amersfoort. Hierop is bij de stationschef een
klacht binnengekomen van een dame. Toch komt het in beide gevallen niet
tot een proces verbaal, omdat men studenten en wielrijders gelijk wenst
te behandelen en men van studenten in de regel veel door de vingers
ziet.

De ongeregeldheden hebben zich bovendien voorgedaan op een zondag.
Immers alle wedstrijden wordPn op zondag gehouden. De klachten betreffen
dan ook juist de verstoring van de zondagsrust. Er is de ANWB veel ean
gelegen genoemde klachten weg te nemen en de schuldigen te straffen. Dit
belang acht men daarom zo groot, omdat op bovengenoemd traject jaarlijks
achttien wedstrijden worden gehouden en men dit gunstig gelegen parcours
niet graag wil verliezen.

De aengeklaagde overtreders krijgen in alle gevallen de gelegenheid
zich op de bestuursvergadering te komen verdedigen, dus ook in dit
specifieke geval. Na hoor en wederhoor en eangeboden ezcuses wordt toch
besloten de aangeklaagde leden voor een bepaalde tijd te schorsen, zodat
ze tijdelijk zijn uitgesloten van wedstrijden.

Anderzijds komt de bond ook consequent in het geweer als men meent
ten onrechte onheus behandeld te zijn. In 1890 verspreidt het bestuur
van de bond een pamflet onder de toegetreden verenigingen, met als doel
de inhoud ervan door te geven aen de leden. In dit pamflet wordt een
aantal vonnissen van verscheidene arrondissementsrechtbanken gepubli-
ceerd, waaruit hlijkt, dat het aanranden, mishandelen of bemoeilijken
van wielrijders op de openbare weg door de wet strafbsar wordt gesteld
en dat de wielrijder gelijke rechten heeft op veiligheid van persoon en
eigendom als iedere voetganger of bestuurder van voertuigen. De opgeleg-
de straffen zijn in voorkomende gevallen niet gering. In Winschoten is
op 16 april 1890 een boer veroordeeld tot betaling van geleden schade,
zijnde f. 200. en proceskosten van f. 300., wegens het met opzet ver-
oorzaken van een botsing met een wielcijder. In Maastricht wordt in
hetzelfde jaar een gevangenisstraf opgelegd van drie maanden voor het
mishandelen van een fietser. In Den Bosch krijgt iemand op 21 oktober
1890 voor dezelfde overtreding een gevangenisstraf van 45 dagen, terwijl
de Haagse rechtbank acht dagen gevangenisstraf of f. 8. boete oplegt
voor mishandeling. In Zutphen tenslotte krijgt een man zes weken opslui-
ting, eveneens voor mishandeling. Door deze uitspraken voelt het bestuur
van de ANWB zich gesterkt en besluit voortean tijd noch geld te sparen,
om de bedrijvers van strafbare handelingen tegenover wielrijders bij de
wet te doen vervolgen. Daarom worden alle niet-wielrijders, in hun eigen
belang ten sterkste asngeraden, wielrijders niet meer met stenen of
vuilnis te bekogelen, geen stokken tussen de rijwielen te steken, niet
te duwen of omver te werpen en hen vrij en ongehinderd te laten passeren
volgens de plaatselijk geldende voorschriften, geen honden op hen af te
sturen, op verzoek de tolbomen te openen en in het algemeen in geen
enkel opzicht het vrij en veilig verkeer voor wielrijders op de openbare
wegen bij dag noch bij nacht te belemmeren of trachten te belemmeren. De
leden van de bond worden verzocht deze boodschap door te geven ean
iedereen (168).

Voortdurend worden de wielrijders door de ANWB gewezen op hun plich-
ten en opgeroepen om zich ten opzichte van de overige weggebruikers
correct te gedragen. Met name worden ze verzocht om op voetpaden, die
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bij gebrek aan specifieke paden ook door de wielrijdera worden gebruikt,
uit te wijken voor dames en oude heren. In veel gevallen is er nog
sprake van wetgeving of verordening op dit gebied. Zo worden ook parke-
ren door wielrijders gebruikt. Dit geeft met name in het Vondelpark te
Amsterdam nogal eens aanleiding tot ongevallen. Steeds wordt benadrukt
het nadeel dat men de wielersport berokkent door onvoorzichtig rijden en
wangedrag. In dit opzicht vervult de ANWB een belangrijke rol in de
opvoeding tot verkeersdeelnemer, in een periode wasrin er nog geen
regels bij wet zijn vastgelegd.

1.18 Onderzoek naar en stimulering van het zakelijk gebruik v8n het
rijwiel

In het algemeen blijkt het bestuur van de ANWB goed op de hoogte van
de ontwikkelingen met betrekking tot het wielrijden in het buitenland.
Niet alleen heeft men daarbij oog voor sportieve prestaties, minstens
evenzeer voor het zakelijk gebruik van de fiets. Om het rijwiel echt
ingeburgerd te krijgen, is het van groot belang het volk te attenderen
op de vele mogelijkheden die dit vervoermiddel biedt. Het toeristisch
gebruik en nut alleen zal de bevolking niet voldoende overtuigen. Met
grote regelmaat vinden we daarom in De Kantpioen berichten over het
zakelijk gebruik van het rijwiel in andere landen. In 1885 komt in
Duitsland, met name de driewieler, steeda meer ala vervoermiddel in ge-
bruik. De Fra~ekfurter Teitu~Tg vervoert de oplagen van het blad door middel
van een 'Transportdreirad' van de drukkerij naar de verkoopplaatsen
(169). In Amerika rijdt een tekenleraar per fiets van de ene school naar
de andere, waarmee hij veel bespaart op zijn vervoerskosten. Voorheen
verplaatste hij zich met rijtuig en paard (170). Maar ook in Nederland
komt de fiets steeds meer als zakelijk vervoermiddel in gebruik. In
Amsterdam wordt in 1888 een rijwielpakketdienst opgericht (171).

Het bestuur van de ANWB is van mening dat nog te weinig mensen die
het rijwiel zakelijk gebruiken ook toetreden tot de bond. Alsof niet de
belangen van de bond ook hun belangen zijn. De bond stelt niet alleen
vermask ten doel. Was dat wel zo dan zouden de leden van het bestuur en
de redactiecommissie die allen een drukke maatschappelijke betrekking
bekleden, hun tijd en geld er niet aan geven, zo wordt gesteld. De bond
steunen betekent de lichamelijke ontwikkeling van het draegvlak van de
natie steunen, een niet te keren noch te ontkennen beweging helpen. De
zucht naar sport als lichamelijke inspanning, moet binnen de perken
worden gehouden en leiden tot geestelijke ontspanning. Het steunen van
de bond is tevens een middel om snelvervoer te populariseren, een middel
ven vervoer dat weinigen in den brode benadeelt en velen brood ver-
schaft. Het betekent voor verafgelegen atreken een welkome aanvulling op
het spoor- en tramwegnet. Ook voor de zakelijke gebruiker tracht de
bond de kleingeestige plattelands politieke bepalingen te vervangen door
mildere provinciale verordeningen. Wegenverbetering is ook in het belang
van die groep (172).

Het bestuur besluit een onderzoek in te stellen nsar het zakelijk
gebruik van het rijwiel. Elk lid, en in het bijzonder de consuls wordt
verzocht namen door te geven van mensen die de fiets zakelijk gebruiken.
In december 1891 heeft men een lijst die weliswear verre van volledig
is, maar toch een aardig overzicht geeft binnen welke beroepen het
rijwiel zakelijk wordt gebruikt. Het gaat daarbij om pereonen die het
rijwiel gebruiken ten behoeve van hun ambt, beroep of bedrijf (zie tabel
7).



Tabe1 7. Overzicht van het aanta! en de maatschappelijke betmkking van personen die

het rijwiel zakelijke gebniiken

Beroep NH U ZH Z NB L Ge 0 Dr F Gr Tot.

aannemers,archit. 3 2 14 2 4 17 3 1 7 3 S6

apothekers 1 3 1 1 6

bakkers 1 3 2 1 1 6 2 1 3 20
beurtschippers 1 1 1 3
bierbrouwers 1 2 2 1 6
bloem-,boomkwekers 20 3 24 6 1 1 3 58
boekdrukkers 2 1 1 1 1 6
boekhandelaren 1 2 1 1 2 1 2 10

brandmeesters 1 1
cand-notarissen 3 2 5
deurwaarders 2 3 2 1 1 2 1 12
directeuren gasfabr. 2 1 1 4
fabrikanten 3 2 15 3 1 4 12 3 9 12 64
gemeente-ambtenaren 2 2 3 2 4 7 2 1 23
geneesheren 7 5 23 5 1 15 2 2 14 10 84
graan- en meelhandel 3 1 6 2 4 3 4 4 7 1 35
grossiers 3 4 5 3 15
handelsagenten 10 1 5 7 4 1 3 4 5 40
handelsreizigers 2 9 3 4 8 8 5 5 3 47
honigfabrikant 1 1
horlogemakers 1 4 1 1 3 1 1 4 16

houthandelaars 1 1 1 3 2 2 4 14

ing.,insp.waterst. 1 1 1 3

journalisten 1 2 1 4

kaas- en boterkopers 2 1 9 1 1 1 3 3 9 30

kantoorbedienden 5 2 18 1 1 1 10 9 3 4 54

kappers 2 2 1 5

kassiers 2 3 3 2 1 11

kleermakers 4 2 2 1 2 2 3 16
kooplieden 9 18 18 2 4 8 3 8 2 15 14 101
kunstschildera 4 8 4 3 7 1 27

kuipers 1 1 2
landbouwera 9 1 2 2 3 1 3 21

Leerlooiers en hand. 4 4 3 3 1 1 1 17

logementhouders 3 2 5

manufacturiers 7 3 7 2 3 7 2 3 6 7 47



vervolg tabel 7.

Beroeo NH U ZH Z NB L Ge 0 Dr P Gr Tot.
metselaars 3 5 1 4 1 14
molenaars 2 2 2 2 8
notarissen 1 1 3 1 3 1 4 14
off.v.gezondh. 1 2 3
genie en artill. 23 3 1 1 28
onderoff.idem 35 35
onderwijzers 6 6 8 1 1 15 5 3 12 5 62
opzichters(polder ) 8 2 4 2 1 1 2 3 23
papierhandelaren 1 1
photografen 2 1 1 2 1 1 9
postambtenaren 4 4 4 4 6 1 2 25
rechters en adv. 1 3 1 1 6
rentmeesters 2 1 1 4
rijksontvangers 1 2 1 1 3 4 3 18
rijksveeartsen 1 1 6 2 5 10 2 27
rijwielhandelaren 7 4 5 1 10 2 1 5 3 38
schoenmakers 2 1 1 4
scholieren 3 4 1 3 22 4 3 4 44
schoolopzieners 1 3 4
sigarenhandelaren 8 2 I 4 1 5 8 7 1 37
smeden 5 5 10 1 1 3 11 1 3 5 1 46
steenhouwers 1 1 2
ateenfabrikanten 8 5 1 1 1 2 18
steenkolenhandelaren 1 2 3
stoffeerders 1 1 4 6
timmerlieden 4 17 3 1 3 13 2 4 47
tolgaarders 1 1 2
touwslagers 1 1
verveners 2 2 4 7 15
vishandelaren 2 1 1 4
vleeahouwara 4 4 2 2 2 10 1 4 29
wageamakera 4 3 1 3 2 13
werktuigkundigen 8 8 1 1 2 2 4 1 27
winkeliersJkruid. 3 2 7 1 4 4 4 9 8 42
wijn- en bierkopera 6 7 1 3 2 4 2 4 7 5 41
ijzerhaadelaren 2 9 1 3 1 2 3 8 29
zadelmakera 2 2
Totaal 201 195 263 23 67 87 256 111 64 200 129 1596
Bron: De Rampioan, 19 dec. 1891,8 (zie noot 173)
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Opvallend is het grote aantal handelaren en handelsagenten,
kooplieden, winkeliers, aannemers en ambachtslieden. Ook onderwijzers,
fabrikanten, geneesheren en kantoorbedienden gebruiken de fiets relatief
vaak. Het aantal arbeiders dat het rijwiel zakelijk gebruikt is nog erg
laag. Hierin zal pas verandering komen wanneer tegen het eind van de
eeuw goedkope modellen op de markt verschijnen.

Doel van dit onderzoek is zoveel mogelijk mensen persoonlijk te
bewerken om lid te worden van de ANWB.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat men zich te hoog op
de maatschappelijke ladder acht om nog te kunnen wielrijden. De
Utrechtse studentenwielrijdersclub 'Seniores' verzet zich hiertegen en
stelt in 1885 het lidmaatschap van de ANWB verplicht voor zíjn leden en
wijst daarbij op de jongste opgave van 80 kendidaten voor de Engelse
Cqclists Touring Club. Daaronder bevinden zich 1 professor, 4 studenten,
6 geneesheren, 1 predikant, 1 generaal-majoor, 2 hoofdofficieren, 1
kapitein, 1 luitenant, 4 procureurs, 3 ingenieurs en 2 scheepsbouw-
meesters (174). Men wil hiermee aantonen dat een goede maatschappelijke
positie geen enkele belemmering behoeft te zijn om het rijwiel te be-
stijgen.

Ook de Deutsche Radfahrer Bund heeft in 1887 een onderzoek ingesteld
naar het zakelijk gebruik van de fiets. Onder de 8.540 geregistreerde
wielrijders bevinden zich 3.905 kooplieden en bankiers. Ook het aantal
zonder beroep is relatief groot, 1.341, gevolgd door ambachtslieden met
542 , industrieëlen met 461, ambtenaren met 352, ingenieurs en architec-
ten met 349 en werktuigbouwkundigen met 310 wielrijders. Het aantal
studenten wordt afzonderlijk genoemd, namelijk 244 (175). In grote
lijnen kan men vaststellen dat het Duitse patroon niet wezenlijk afwijkt
van het Nederlandse.

1.18.1 MIIRaire wielrijders

In het hoofdartikel van De Kanrpioerr van februari 1886 wordt aandacht
besteed aan de mogelijkheid om in Nederland een korps burger-militaire
wielrijders op te richten. Er worden hier en daar reeds proeven genomen
om te zien in hoeverre het rijwiel geschikt is voor militair gebruik.

Communicatiemiddelen vormen voor het leger een belangrijk en onmis-
baar medium, zowel om onderling contact te onderhouden als voor de
verzorging van de troepen. De destijds gebruikte communicatiemiddelen
bestaan uit ordonnansen en de telegraaf. De fiets zou een welkome aan-
vulling kunnen zijn.

Het belangrijkste probleem vormt echtez het wegdek. Harde grintwegen
en klinkerwegen zijn het best berijdbsar. Klei- en zandwegen dearentegen
zijn in veel gevallen moeilijk te berijden. Men stelt daarom voor het
rijwiel uitsluitend te gebruiken bij marsen en velddiensten om contact
tussen voor- en achterhoede te onderhouden, mits goede wegen aanwezig
zijn. Voor verkenningen is de fiets minder bruikbear, omdat daarbij van
de hoofdwegen afgeweken moet worden (176).

De ANWB juicht de proefnemeningen toe. Op voorstel van de secretaris
van de ANWB, J.C.Burkens, doet het bondsbestuur een voorstel aan het
Departement van Oorlog om een proef te nemen met bondaleden die zich
willen laten opleiden voor estafette en "kondschapsdienst" zoals dat
reeds in andere landen gebeurt. Het bondsbestuur is bereid te zoeken
naar geschikte wielrijders. Hierop wordt door de minister positief ge-
reageerd. Resultast van de onderhandelingen ia dat het eerste corps
burger-militaire wielrijders wocdt opgericht in 1889. De bond vervult
hierbij de functie van intermediair tussen de wielrijdere en het Minis-
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terie van Oorlog. Desondanks achten de militaire wielrijders het nodig
om een afzonderlijke vereniging op te richten om de bélangen van de
leden te behartigen. Er komen nogal eens klachten over de lichamelijke
en mentale conditie van sommige militaire wielrijders. Het gaat vooral
om de snelheid die men per fiets kan maken waarvoor men dus fysiek
sterk moet zijn. En omdat deze militaire wielrijders moeten optrekken
met de officieren en zich daartussen thuis moeten voelen, is het tevens
van belang te letten op de intellectuele ontwikkeling en de opvoeding.
De in 1891 opgerichte vereniging stelt daarom voor de kandidaten voor
het militaire wielrijderschap te onderwerpen aan een speciale keuring
inhoudende dat men binnen twaalf uur gepakt en gezakt 50 km moet rijden
en 20 km moet lopen.

Een ander voorstel om te voorkomen dat ongewenste personen in het
corps worden opgenomen, is het middel van de ballotage of de aanschaf
van een uniform (177). Het bestuur van de ANWB kan zich met het voorstel
betreffende de ballotage niet verenigen, omdat het Ministerie van Oorlog
dit middel niet erkent. Is een aspirant militair eenmaal goedgekeurd dan
wordt hij ook aangenomen. om enigszins tegemoet te komen aan het voor-
stel van de vereniging van militaire wielrijdPrs wordt overeengekomen
dat alle militaire wielrijders lid kunnen worden van de vereniging,
behalve zij die door het Ministerie van Oorlog zijn benoemd tegen het
advies van het dagelijks bestuur van de bond. Volgens de statuten die
door het bestuur van de ANWB zijn goedgekeurd, bestaat de vereniging van
militaire wielrijders uit werkende leden van de ANWB die op gunstig
advies van het dagelijks bestuur, vanwege het Ministerie van Oorlog een
aanstelling als militair wielrijder hebben ontvangen (178). In 1903
krijgt men de beschikking over een uniform. Tot 1909 blijft deze toe-
stand gehandhaafd dan komt hierin verandering omdat het burger-militaire
corps wordt vervangen door een militair corps (179).

Als gevolg van de kwaliteitsverbetering van de rijwielen wordt de
inzetbaarheid bij het leger groter. Moest men in 1885 nog vaak het
houten rijwiel dragen, omdat het niet geschikt bleek voor ongebaande
wegen, reeds in 1888 worden goede resultaten geboekt met de nieuwe
metalen uitvoeringen.

1.19 De afscheidfng van het renwezen; elnde van de wielriJdersbond
Op de vergadering van het algemeen bestuur, gehouden op zondag 14

augustus 1898 te Amsterdam, wordt de aandacht gevreagd voor een belang-
rijke kwestie betreffende de commissie voor rijbewijzen. Het geval heeft
zich voorgedaan dat een "zeer geacht lid" van het algemeen bestuur heeft
gezondigd tegen de wedstrijdbepalingen waarvoor de commissie de opdracht
heeft te waken. Aan hen die bevoegd zijn op grond van de statuten deel
te nemen aan wedstrijden, wordt een rijbewijs uitgereikt. Deze maatregel
is, zoals gezegd, in 1896 ingegaan met als doel onderscheid te maken
tussen amateurisme en professionalisme in de wielersport.
De overtreder van de regels in bovengenoemd geval blijkt afdelingsconsul
voor Limburg te zijn. Hij zou met enige andere bondsofficials zitting
hebben gehad in de jury voor de wedstrijden die de 'Maastrichtsche Wiel-
rijders Vereeniging' de 'Kettinggangers' op de baari aldaar hebben geor-
ganiseerd. Tijdens deze wedstrijden deden zich verscheidene grove onre-
gelmatigheden voor, zoals het deelnemen van rijders aan wie het rijbe-
wijs was geweigerd door de commissie. Om als bond geloofwaardig te
blijven, dient het betreffende A.B.-lid te worden gestraft, overeen-
komstig het reglement. Er worden echter door een aental leden van het
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bestuur allerlei verzachtende omstandigheden aangevoerd om te voorkomen
dat de persoon in kwestie wordt gestraft. Maar omdat het protest juist
uit Limburg zelf komt "het land van partijschappen en meningsverschil-
len", kan men er als bestuur niet omheen, zonder van partíjdigheid te
worden beschuldigd. Na alle standpunten te hebben gehoord, stelt de
voorzitter voor de zaak aan te houden tot een volgende vergadering en de
overtreder in de gelegenheid te stellen zich te verdedigen (180). Toch
zijn hiermee de problemen niet uit de wereld, daar voornoemd geval niet
op zichzelf staat. .

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 september
1898 wordt door leden van de commissie voor rijbewijzen het woord ge-
voerd naar aanleiding van het grote aantal overtredingen van het regle-
ment op de wedstrijden, wasrmee men de laatste tijd steeds vaker te
maken heeft. De commissieleden voelen zich genoodzaakt om san het dage-
lijks bestuur de schorsing voor te dragen van enige tientallen bondsle-
den die onreglementair hebben gehandeld. De toestand wordt langzaem maar
zeker onhoudbaar en dreigt zelfs volledig uit de hand te lopen. Daarom
brengt de commissie een advies uit aan het dagelijks bestuur, teneinde
te komen tot het hesluit zich als ANWB geheel terug te trekken uit het
wedstrijdwezen. Daarbij voegt zich nog de verwachting, dat in de loop
van 1899 de "pari-mutuel", de bookmaker en de totalisator hun intrede
zullen doen. Men hoopt deze niet te hoeven erkennen, maar indien dat
onmogelijk blijkt te zijn, zal men moeten besluiten het renwezen los te
laten. Het dagelijks bestuur kan het standpunt van de commissieleden
volledig delen en is met hen overtuigd van het feit dat de tijd rijp is
om het renwezen geheel overbaord te zetten en zich uitsluitend te bepa-
len tot het toerisme. De voorzitter stelt daarom voor om tijdens de
jaarlijkse algemene vergadering daartoe een voorstel in te dienen (181).

Voorafgaand aan de algemene vergadering, komt het algemeen bestuur op
6 november 1898 nog eens bij elkasr om over het voorgenomen besluit te
spreken. Naar aanleiding daarvan heeft de Reglementscommissie intussen
al een voorstel voor de algemene vergadering gedaan, inhoudende om in
het vervolg de ANWB uitsluitend te doen zijn een vereniging, die het
toerisme zal bevorderen en dus het plan heeft het renwezen los te laten
(182). De commissie heeft intussen om het voorstel te ondersteunen een
rapport samengesteld. Hoewel een eantal leden van het algemeen bestuur
het renwezen definitief vaarwel wil zeggen en er verder ook niets meer
mee te maken wil hebben, zijn er anderzijds bestuursleden die zich met
name naar aanleiding van he[ rapport bezorgd tonen over de toekomst van
het renwezen, indien de ANWB inderdaad zal besluiten de banden te ver-
breken. De voorzitter reageert hierop met de mededeling dat hij nooit
heeft vermoed dat de voogdij van de bond zo op prijs wordt gesteld. Het
dagelijks bestuur heeft zeker niet de bedoeling het renwezen ten opzich-
te van de internationale sport op losse schroeven te zetten en pleit
dsarom voor een voorstel om aan de wedstrijdcommissie opdracht te verle-
nen de zaken zodanig te regelen, dat er voorbereidingen kunnen worden
getroffen voor de oprichting van een nieuwe vereniging. Dsarbij zullen
het wedstrijdarchief, de bondsklokken etc. moeten worden overgedragen
aan de nieuw op te richten vereniging. De definitieve afscheiding zal
pas op 1 maart 1899 moeten ingaan, zodat tot die tijd vanuit de ANWB de
oprichting van de nieuwe vereniging kan worden voorbereid en begeleid.

Als een van de redenen voor deze afscheiding wordt genoemd het
behoud van de bond door zich te hervormen tot een zuivere toerbond. Dit
betekent dus dat de band met de nieuw op te richten bond mear een
tijdelijke kan zijn. Hiermee neemt het bestuur een afwijkend standpunt
in ten opzichte van voorafgaande jaren, waarin men steeds het renwezen
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heeft verdedigd en wel vanuit zedelijksheids oogpunt. De men~ng dat de
situatie in de laatste jaren sterk is gewijzigd, wordt niet door ieder
gedeeld. Men zou heel wat geloofwaardiger zijn overgekomen, indien men
met de erkenning van het professionalisme enige jaren daervoor reeds
besloten zou hebben de band met het renwezen te verbreken. Maar toen was
men juist bang, dat wanneer er geen enkele band meer zou bestean tussen
beide bonden, het zedelijkheidsideaal helemaal niet meer te realiseren
zou zijn.

Voorzitter Bergsma stelt dat het wedstrijdwezen deels is vastgehouden
als propagandamiddel en tevens om een zekere morele invloed op het racen
te kunnen uitoefenen. Maar in 1898 wordt betwijfeld of er nog wel sprake
kan zijn van een propagandamiddel, zeker als het wedden op- de banen
wordt toegelaten. Men vreest verschijnselen, die het in de toekomst
onmogelijk maken de belangen van het renwezen nog langer te behartigen.
En dat het wedden niet langer meer is te stuiten, wordt steeds duidelij-
ker. De voorzitter voelt zich als burger vanuit zijn maatschappelijke
functie van burgemeester verplicht zich te verzetten tegen machten die
het volk slopen en kan zich dus binnen de vereniging niet enders opstel-
len. Door het wedden zou de moraliteit worden ondermijnd en daaraan wíl
het bestuur geen deel hebben.

Bovendien is het wielrennen steeds meer een broodkwestie geworden wat
tot gevolg heeft dat men bij schorsing door de bond niet alleen wordt
beroofd van een genoegiijk tijdverdrijf, maer tevens van zijn broodwin-
ning.

De belangrijkste reden echter voor de afscheiding is toch het feit
dat de bond niet meez in etaat blijkt de bepalingen te laten naleven.
Men is met name zo fel op dat naleven van de regels, omdat het niet-
wielrijdende publiek, juist door middel van de wedstrijden, met de
wielersport in aanraking komt en de gehele wielersport in het bijzonder
wordt beoordeeld near de wedstrijdsport.

De zaak zal aan de baanbesturen en wielrijdersverenigingen worden
voorgelegd. Het algemeen bestuur machtigt verder het dagelijks bestuur
over deze zaak te rapporteren en tevens asn te geven hoe het renwezen
moeten worden overgedragen. Maar de uiteindelijke beslissing zal worden
overgelaten aan de algemene vergadering als hoogste orgaan (183). In een
poging het tij nog te keren wordt op 14 november 1898 te Amsterdam een
buitengewone algemene vergadering belegd, wsarbij slechts weinig wiel-
rennera aanwezig zijn. Het zijn vooral tegenstandera van loslating die
acte de présence geven.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een motie opgesteld en gericht aan
het dagelijks bestuur van de ANWB, waarin de vergadering zich uitspreekt
tegen afscheiding. Op 27 november 1898 wordt hierover beslist, maar niet
voordat voor- en tegenstanders de gelegenheid hebben gehad te reageren.

De belangrijkste argumenten tegen loslating blijken te zijn de angst
voor verdere verloedering van de rensport en de nadelige gevolgen voor
de bond. Dit laatste omdat een belangrijk deel van de leden de rensport
een goed hart toedraagt. Men schat deze groep op ongeveer 40x van het
totale ledenbestand. Bovendien vreest men het ontstasn van kleine bonden
zoals de Friesche en de Twentsche Bond. Maar het onstsan van deze bonden
wordt afgedsan met de opmerking dat het hierbij vooral gaat om een zucht
naar 'home rule'.

Een ender argument om niet over te gaan tot de scheiding is het
gevaar voor een toename van wegwedstrijden, welke gedurende de leatste
jaren zo effectief zijn bestreden door de ANWB. Het rijden op de weg is
namelijk steeds meer een doorn in het oog van de overige weggebruikers
geworden. Vanwege de inspanning die wordt geleverd om de tegenstanden
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tegen het wielrijden op te heffen, voelt men zich dus ook verplicht
hiersan iets te doen. Het wedstrijdrijden verplaatst zich steeds meer
naar speciaal voor dat doel aangelegde banen.

Voorts wordt nog gewezen op het feit dat de belangrijkste belang-
hebbenden bij het renwezen de besturen van de banen en de professionals
zijn, die beiden een geldelijk belang op het oog hebben en minder oog
voor de sport als zodanig. Het invoeren van de totalisator, gevolgd door
de bookmaker, zesdaagse wedstrijden en tenslotte ook vrouwenwedstrijden
zullen een degeneratie betekenen van de rensport. Daarmee geraakt de
fiets als zodanig in diskrediet en dus ook het toerisme, zo is de
redenering. Dat blijkt al, wanneer men op zondag tijdens kerkdiensten
met veel lawaai langs de kerk gaat. De boeren zullen, zo vreest men,
daardoor nijdig worden en zich vergrijpen aan iedere fietser ongeacht of
hij wedstrijdrijder of toerist is.

Dat de basnbesturen voor loslating zijn, is alleszins begrijpelijk,
immers een wielerbaan is intussen een financiële onderneming geworden en
hun financiële positie staat op het spel.

In dezelfde tijd dat de bond groeit van enkele duizenden naar twintig
duizend leden, groeit ook het toerisme en vermindert de belangstelling
voor de rensport. Bovendien is de gemiddPlde leeftijd van de leden ten
opzichte van de beginperiode van de bond gestegen. In het algemeen zal
de oudere fietser meer belangstelling hebben voor het toerisme dan voor
de renspott. Ook zijn de eisen die aen het toerisme worden gesteld sterk
uitgebreid. Vroeger bleven deze hoofdzakelijk beperkt tot bondshotels en
een reiswijzer. En zij die san wedstrijden deelnamen, waren in feite
toeristen die zich voor ontspanning op het hardrijden toelegden. Maar de
tijden zijn veranderd en de bakens dienen te worden verzet. De bond
wenst zich uitdrukkelijk niet meer met het renwezen te bemoeien, maar
houdt zich wel het recht voor die vormen van wielrijden die als spelen
kunnen worden aangemerkt te handhaven. Hieronder vallen onder andere het
polo- en figuurrijden.

Na alle argumenten van zowel voor- als tegenstanders van afscheiding
gehoord te hebben, waarbij vooral tegenstanders van het bovengenoemde
voorstel aan het woord komen, wordt de motie, ingediend door
F.W.H.Emons, afgewezen en het voorstel van het bestuur om het renwezen
definitief los te laten met 92 tegen 15 stemmen sangenomen, met dien
verstande, dat voorlopig nog een helpende hand zal worden geboden bij
het opstarten van de nieuwe vereniging. De organisatie van de nieuwe
vereniging wordt in handen gelegd van een commissie van voorbereiding,
waarin zowel voorstanders als tegenstandets van de afscheiding zitting
zullen hebben. Men streeft ernaar om op 1 maart 1899 een zelfstandig
functionerende wielerbond te hebben.

Maar ook met dit voorstel kan niet ieder zich verenigen en eer het
jaar ten einde is, belegt een groepje opposanten op 26 december 1898
ondez leiding van F.W.H. Emons een vergadering te Amsterdam, alwaar een
nieuwe bond wordt opgericht: de Nederlandsche Wieler-Bond (184). Dit
neemt echter niet weg dat de voorbereidingen voor een nieuwe bond, zoals
is voorgesteld door het bestuur van de ANWB, gewoon doorgang vinden. Op
2 januari 1899 heeft een vergadering plasts met als doel de nieuwe bond
voor te bereiden die het renwezen op 1 meart moet gasn overnemen. Beslo-
ten wordt om in onderhandeling te treden met de Nederlandsche Wieler
Bond, teneinde te komen tot samenwerking. Deze echter geeft de voorkeur
aan zelfstandigheid, zodat op 16 januari 1899 wordt overgegaan tot de
oprichting ven de Nederlandsche Wielren-Unie (185). Tijdens een
buitengPwone algemene vergadering op 26 februari dasropvolgend doet
Emons c.s., door wie de vergadering is asngevreagd, nog een laatste
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poging om de macht in handen te krijgen. Hij stelt voor de commissie tot
oprichting van de nieuwe bond op [e heffen en de verschillende zaken,
die betrekking hebben op het renwezen, nog voor 1 maart over te dragen
aan de N.W.B. De commissie heeft op dat moment reeds de concept-statuten
ontworpen, welke vervolgens zijn goedgekeurd en aanvaard door het
voorlopige bestuur van de Nederlandsche Wielren-Unie. De Unie op haar
beurt heeft in overleg met de bondscommissie een viertal voorwsarden
geformuleerd, krachtens welke zij bereid is de leiding van het renwezen
over te nemen. Tevens wenst het voorlopige bestuur zich beschouwd te
zien als de vertegenwoordiger van alle banen en wielrenners zoals deze
vertegenwoordigd zijn geweest op de vergadering van 19 februari daeraan
voorafgaand. Tevens wordt besloten dat per 1 maart de eigendommen en
bescheiden betreffende het renwezen, met uitzondering van geheime
stukken, voorwaardelijk zullen worden overgedragen. Tenslotte zal het
voorlopige bestuur een verzoek richten aan de ANWB om de bondscommissie
nog niet te ontbinden, zodat indien nodig, ook na 1 maart nog steun kan
worden geboden. Voor de vergadering van 19 februari is Emons bewust niet
uitgenodigd vanwege zijn eerdere "infame gedrag", waarbij wantrouwen en
verdachtmakingen de boventoon hebben gevoerd (186).

De verstandhouding tussen Emons en de bond blijft slecht. In het blad
Hct Rijirrel, orgaan van de N.W.B., verspreidt Emans geruchten als zou J.C.
Burkens, die op dat moment le secretaris is van de bond, op oneerlijke
wijze geld hebben verdiend in Berlijn en geld hebben verduisterd met het
bloemencorso dat in 1896 door hem is georganiseerd. Door het bestuur van
de ANWB wordt hierop gereageerd met een plan een onderzoekscommissie in
te stellen, waarin beide partijen door middel van hun advocaten zitting
zullen hebben. Voorts is er een voorstel binnengekomen om Emons als lid
te royeren (187).

Men besluit beide zaken aan te pakken. Er wordt een commissie van
onderzoek ingesteld, echter zonder vertegenwoordigers van de groep
Emons. Deze commissie stelt een zapport samen over de zaak en als Emons
blijft doorgaan met het schrijven van insinuerende stukken in onder
andere Het Rij~s~iel, acht het )?estuur de ti jd ri jp het rapport naar buiten
te brengen door een geli jktijdige publikatie in De Km~ipioen en De Ficts,
het blad van de Unie, terwijl het Emons aangetekend zal worden toege-
stuurd, dit op voorstel van hun raadsman jhr.mr.E.N.de Brauw.

Tegelijkettijd zal aan de landelijke pers worden gevraagd zich te
onthouden van publikatie en indien dit niet mogelijk blijkt, zal men
aandringen op voliedige publikatie van het rapport. Emons wordt tevoren
van deze plannen op de hoogte gebracht (188). Toch laat de oplossing
van deze kwestie nog enige tijd op zich wachten. Het bestuur van de ANWB
ziet, naarmate de tijd verstrijkt, steeds minder in het publiceren van
het rapport en wenst de oplossing van het probleem langs de weg van een
conferentie, waaraan beide partijen deelnemen (189). Na 15 masrt 1901
wordt over deze kwestie niets meer vernomen in de notulen van het dage-
lijks bestuur.

Intussen heeft de bond van Emona, de N.W.B. pogingen in het werk
gesteld om vaste voet in de wielerwereld te krijgen, wat door de ANWB
wsar mogelijk wordt geboycot. 2o wordt aan de voorzitter van de interna-
tionale wielerbond de I.C.A. een brief geschreven, waarin deze wordt
verzocht de N.W.B. niet te erkennen op grond van een aantal bijgevoegde
mededelingen omtrent Emons. Aangeraden wordt aleen de N.W.U. als vereni-
ging voor het behartigen van het renwezen in Nederland te erkennen. De
I.C.A. beantwoordt dit verzoek positief, hoewel sommige vertegenwoordi-
gers van de franssprekende bonden voor Emons geporteerd schijnen te
zijn (190). Op de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 meart 1900
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wordt door de secretaris van de ANWB medegedeeld dat de I.C.A. de
N.W.B. niet heeft erkend, doch dat er nu om andere redenen stemmen zijn
opgegaan in de I.C.A. om zich af te splitsen. Er zal een nieuwe Latijnse
Unie worden gevormd, wearin België, Italië en Frankrijk zullen samen-
gaan. In april zal de toelating ven de N.W.B. nogmaals aan de orde komen
binnen de internationale bond. Dsarop wordt binnen het bestuur van de
ANWB voorgesteld nog eens te gaan praten met de voorzitter van de Bel-
gische bond, teneinde de toelating van de "Emons bond" te voorkomen.

De dreigende splitsing binnen de I.C.A. wordt inderdasd werkelijk-
heid. Door dit feit en het weinig slagvaardig beleid van het bestuur van
de N.W.U. krijgt uiteindelijk de N.W.B. de macht in handen en wordt
gemachtigd de rijbewijzen voor de beroepsrenners in Nederland uit te
geven. Dit wordt mogelijk gemaakt doordet de N.W.B. i s aangenomen door
de vertegenwoordigers van de franstalige bonden in de internationale
bond. En deze bond blijkt na de afsplitsing de grootste te zijn. De ANWB
betreurt de voortijdige morele dood van de N.W.U., masr kan hier verder
weinig meer aan veranderen (191).

Dit betekent het einde van het wegwedstrijdwezen voor de bond, het
einde van een periode, mear tevens het begin van een nieuwe fase in de
ontwikkeling van de bond.

D. CONCLUSIE EN ANALYSE

In het voorgaande is een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen
buiten en binnen de ANWB.

Samengevat komen de externe ontwikkelingen neer op het volgende. In
de periode tusaen 1883 en 1898 valt in het economisch leven een verande-
ring waar te nemen, die meestal omschreven wordt als industrialisering
en modernisering. Een fase in de ontwikkeling van de samenleving waarin
het economische leven en dearmee samenhangend het sociaal-culturele
leven een fundamenteel atructurele wijziging ondergeat. Het is de pe-
riode waarin de maatschappij transformeert van een agrarisch-ambachte-
lijke near een industriële. Dit transformatieproces, dat reeds voor de
asnvang van de hier behandelde periode wordt ingezet, met name op econo-
misch gebied, begint zich rond 1870 ook af te tekenen door vernieuwingen
en veranderingen buiten het economische leven, met name op sociaal en
cultureel vlak. De opkomst van de politieke partijen, de bewuatwording
van de arbeidende klasse en de emancipatiebehoefte van de vrouw, de
uitbreiding en verbetering van het onderwijs, kunnen gezien worden als
wezenlijke verenderingen in het meatschappelijk leven.

In dit beeld past ook de oprichting van de ANWB als belangenbeharti-
ger van een groep die het wielrijden heeft gekozen ala vorm van vrije-
tijdsbesteding. Hoewel het in eerste instantie de bedoeling is het
wielrijden te bevorderen waartegen in Nederland nog veel weerstand
besteat, gebeurt dit niet alleen vanuit een persoonlijke voorkeur voor
een bepaalde sport, masr zeker ook vanuit een idealistische visie op een
betere samenleving. Van de sport in het algemeen en het wielrijden in
het bijzonder wordt een positieve bijdrage verwacht asn de verbetering
van de bestaanssituatie. Dit uitgangspunt, dat gekenmerkt wordt door een
zeker vooruitgangsgeloof, is typerend voor de nieuwe middenklasse die in
de 19e eeuw ontstaat met de opkomst van de industriële revolutie. De
middelen die men gebruikt om tot een betere samenleving te komen, zijn
vooral pedagogisch van sard. Onderwijs, voorlichting en vorming zijn
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daarbij de belangrijkste middelen. Deze klasse wordt bovendien nauwe-
lijks gehinderd door traditionele banden vanwege een overwegend liberale
inslag. Het is vanuit deze maatschappelijke groepering, dat behoefte
ontstaat aan verbreiding van het wielrijden. Wielrijden is een uitste-
kend middel tegen "zenuwachtigheid en melancholie, waaraan tegenwoordig
ten gevolge van telefoon, sneltreinen, telegrasf enz." zovelen lijden,
schrijft het Ubechlsch Daghlad op 3 juli 1883 als reactie op de oprichting
van de N.V.B. De druk die uitgaat van de moderne samenleving schept
behoefte aan ontspanning. Ook op het economisch belang van het relatief
goedkope vervoermiddel, de fiets, wordt gewezen en op de vrijheid die
het vervoermiddel verschaft.

De ontwikkelingen binnen de ANWB kunnen worden geanalyseerd aan de
hand van een asntal factoren, genoemd in de probleemstelling.
De eerste vraag die gesteld wordt is of er sprake is van een functionele
samenhang tussen de vereniging en de samenleving. Om hier antwoord op te
kunnen geven is in het beschrijvende gedeelte nagegaan wie de leden van
de vereniging zijn en wat hun geografische en mastschappelijke herkomst
is. Maar ook welke waarden en normen zij vertegenwoordigen.

In het onderzoek is vastgesteld dat de leden van de bond vooral
afkomstig zijn uit de categorie jongeren, stedelingen en bewoners van
toeristengebieden die bij de burgerij in trek zijn, beoefenaren van de
wielersport en uit de hogere en middenklassen. Wat de relatie tussen
beroep en deelneming aan de vereniging betreft kan het volgende worden
opgemerkt. Het aandeel beroepslozen is ten opzichte van het totale
ledenaantal relatief groot. We hebben vastgesteld dat het hierbij in
belangrijke mate gast om studenten. Voorts valt op het aental handela-
ren, fabrikanten, ondernemers en ambtenaren dat deel uitmaakt van het
ledenbestand (zie tabel 4). Als men dit vergelijkt met het asntal
achterhaalde voorbeelden van mensen die het rijwiel zakelijk gebruiken
(zie tabel 7), dan valt er een duidelijke overeenkomst te constateren.
Ook hier blijken vooral ondernemers, handelaren, fabrikanten, ambachts-
lieden, maar ook allerlei ambtelijke beroepsbeoefenaren gebruik te maken
van het rijwiel. In dat opzicht vormt het ledenbestand van de ANWB zeker
een afspiegeling van het wielrijdende deel van de samenleving. Met name
het ondernemende deel van de beroepsbevolking wordt gezien als repzesen-
tant van de moderne samenleving, voor wie het vooruitgangsdenken dat
gekenmerkt wordt door rationaliteit, beheersbaarheid en maakbearheid van
de samenleving, een belangrijke drijfveer vormt. Samen met de studenten,
die jong en weinig conventioneel zijn, vormen zij de vooruitstrevende
component binnen de vereniging. Dearnaast valt een component aan te
wijzen die de meer burgerlijke idealen vertegenwoordigt. Hierbij wordt
gedacht aan het aandeel dat geleverd wordt door ambtlijke beroepsbeoefe-
naren, zoals notarissen, rechters en advocaten, ambtenaren van verschil-
lende overheden, onderwijzers en militairen. De vraag doet zich nu voor
in hoevecre de vereniging optreedt als hoeder of verspreider van bepaal-
de waarden, behoeften en belangen. Toegespitst op de AN4IB, in hoeverre
draagt de ANWB de waarden van de bovengenoemde groepen uit en in hoever-
re voldoet de vereniging ean de behoeften en behartigt zij de belangen
van deze groepenl Voor de vertegenwoordigers van de nieuwe middenklassen
vormt het vooruitgangsgeloof en het geloof in het menselijk vermogen een
belangrijke drijfveer voor het handelen. Alles wat gericht is op een
bijdrage ean maetschappelijke, met name economische ontwikkelingen zal
door hen worden gestimuleerd. Door de burgerlijke component wordt voor-
uitgang nagestreefd voorzover deze ligt binnen het door hen gestelde
samenlevingsideael dat gekenmerkt wordt door een zekere moralistische
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inslag. De vraag is nu hoe vanuit de achterliggende waarden en normen
vorm wordt gegeven aan de vereniging. Hiermee komen we op de intern-
structurele kenmerken van de verenigíng.

Als meest primaire doelstelling wordt gestreefd naar een goede orga-
nisatie van het wielrijden als toeristische bezigheid en als wedstrijd-
sport, vanuit de veronderstelling dat fietsen gezond is voor het mense-
lijk lichaam, maar ook voor de menselijke geest. Fietsen biedt een goed
tegenwicht tegen de spanningen waaraan men in die tijd bloot staat en
schept de mogelijkheid buiten het eigen domein te treden, wat een blik-
verruimende werking tot gevolg heeft. Vanuit deze waarden is het ook
niet logisch te veronderstellen dat het wervingsgebied beperkt blijft
tot de eigen maatschappelijke klasse. Enerzijds kan de ANWB aangemerkt
worden als een overkoepelende sportbond die de belangen van de wielrij-
ders behartigt die voor het meerendeel afkomstig zijn uit de gegoede
klassen, anderzijds streeft men naar verbreiding van het toerisme,
waarbij men ook over de grenzen van eigen groep kijkt. Men kan stellen
dat de eerste overkoepelende fiets- en toeristenvereniging een vernieuw-
ingsbeweging vertegenwoordigt met een zekere sociaal liberale inslag,
die het wielrijden wil brengen onder het gewone volk en het rijwiel
naast sportmiddel wil transformeren naar een zakelijk vervoermiddel, los
van kerkelijke en politieke banden. Enerzijds is er dus sprake van een
exclusief belang voor de leden, anderzijds van een meer algemeen belang
dat gevoed wordt vanuit een normen - en waardenpatroon van met name de
kernleden ofwel bestuursleden van de vereniging.

Miermans constateezt in zijn artikel in SpoKcahier.t,dat de moderne sport
een kenmerkend produkt is van de nieuwe maatschappelijke structuur:
a. door haar organisatievormen b. door inschakeling van wetenschap en
techniek c. door een verzelfstandiging tot een verschijnsel met eigen
wetten en normen (192). Het is opvallend dat juist de ontwikkeling van
de sport in bovennmschreven richting de splijtzwam wordt binnen de ANWB.
De moderne sportbeoefening vertoont in toenemende mate tendensen om
bestemd te worden voor een geselecteerd deel van de jeugd, de meest
talentvollen en voor hen die moeite willen doen om tot grote prestaties
te komen, kortom voor de beroepssporters. Op zichzelf is deze ontwikke-
ling een logische, maar strookt niet met het nagestreefde algemeen
belang van de ANWB en nog minder met het waarden- en normenpatroon van
een deel van het bestuur. Het wielrijden is niet langer slleen maar
"veredelend vermaak", zoals in 1884 in het Nieuws vmt den Dag van 13 okto-
ber nog wordt geschreven. Sport wordt door de bond formeel onderschei-
den van toerisme. In het vervolg is sprake van wielersport en wieler-
toerisme en moeten de doelstellingen hieraan worden aangepast.

Niet alleen de sport blijkt een kenmerkend produkt van de nieuwe
maatschappijstructuur, maar ook de vereniging. De democratiseringsten-
dens binnen de samenleving komt ook tot uiting in de organisatievorm.
Het gaat hier om een vereniging, een vrijwillige associatie, waar de
leden vrij kunnen toe - en uittreden. De organisatiestructuur is zodanig
dat men kan spreken van een democratisch opgezette organisatie. De leden
kiezen hun bestuur en hebben middels de ledenvergadering inspraak in het
reilen en zeilen van de vereniging. In tegenstelling tot een eantal
plaatselijke verenigingen bestaat er bij de ANWB ais overkoepelende bond
geen uitsluiting van msatschappelijk lager geklasseerden. En als Beckers
in zijn dissertatie stelt dat verenigingen het karakter dragen van een
burgerlijk bolwerk en als hij dan als voorbeeld noemt de ANWB, die lange
tijd de leden vie ballotage rekruteert uit de gegoede burgerij, dan
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moeten dearbij toch wel enkele kanttekeningen worden geplaatst (193). De
ballotage dient niet het doel dat Beckers noemt, maar is een instrument
om onmaatschappelijke elementen te weren, ongeacht afkomst. Hoe kan
anders worden verklaerd dat men reeds enkele jaren na de oprichting zich
alle moeite geeft te achterhalen wie in Nederland fietst om zodoende
deze mensen ean te sporen lid te worden van de vereniging. Uit het
onderzoek blijkt dat ook arbeiders fietsen. Ze vormen weliswaar nog een
grote uitzondering. De aanschaf van een nieuwe fiets voor is de meesten
nog niet haalbaar. Maar naarmate het fietsen toeneemt, neemt de prijs af
en het aanbod van tweedehandsfietsen toe. Men kan wel vaststellen dat
het burgerlijk element binnen de ANWB ruimschoots vertegenwoordigd is,
echter niet omdat dit bewust wordt nagestreefd of omdat anderen worden
geweerd. Het feit dat nog niet elke Nederlander over een fiets kan
beschikken, doet niets af ean het principe van vrije toe- en uittreding.
Bovendien kan een vereniging die sociale invloed nsar buiten nastreeft,
zoals de ANWB toch pretendeert, zich geen beperking veroorloven. Men kan
dus stellen dat er sprake is van een vrijwillige associatie die niet de
zelfexpressie van de leden nastreeft, zoals bij de plaatselijke sport-
verenigingen wel het geval is.

Opvallend is het aantal bestuursleden dat in het dagelijks leven de
kost verdient in handel of bedcijfsleven. Dsarnaast is een belangr.ijk
deel afkomstig uit de ambtelijke wereld en de rechterlijke macht. Voor-
zitter Bergsma vervult Lange tijd het ambt van burgemeester te Enschede
(zie biografische notities, bijlage VI). Het feit dat het bestuur is
samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel de burgerklasse als van de
nieuwe ondernemende middenklesse, weerspiegelt zich in de functie die
men in de samenleving wenst te vervullen; het specifieke belang van de
fietser en het algemeen belang van de toerist.

De communicatie tussen de leden onderling en het bestuur is van groot
belang omdat deze vereniging weinig directe contacten kent tussen de
leden. De contacten tussen de leden onderling spelen zich voor een
belangrijk deel af buiten de overkoepelende vereniging, binnen de plaat-
selijke verenigingen. Een deel van de leden heeft geen of nauwelijks
contact met andere leden. De overkoepelende bond tracht deze contacten
te bevorderen door het organiseren van wedstrijden en feesten en door
het uitgeven van een clubblad, in dit geval De Kamprae~t. De leden die
weL intensief contact met elkaar onderhouden zijn de bestuursleden. Het
mag duidelijk zijn dat door dit verschil in contacten ook sprake is van
verschil in solidariteit. De betrokkenheid bij de vereniging zal groter
zijn nasrmate de contacten intensiever zijn, dus lijkt het voor de hand
te liggen dat de betrokkenheid bij het bestuur groter is dan bij de
rest van de leden. In de beginperiode is de persoonlijke betrokkenheid
bij de bond nog groot, men offert tijd en geld. De vrije zondag is voor
de bond.

De band tussen de het bestuur en de leden is hecht, bijna persoonlijk
te noemen en moralistisch van eard. Bij overtredingen van de regels bij-
voorbeeld worden de leden persoonlijk door het bestuur ter verantwoor-
ding geroepen, om na hoor en wederhoor eventuele strafmaatregelen toe te
passen. De betrokkenheid van de leden bij het bestuur neemt af nsarmate
de vereniging groter wordt. Dit komt tot uiting in de deelname van de
leden aan de vergaderingen. De persoonlijke zeggenschap en inspraak
wordt na verloop van tijd gedelegeerd. Hoewel er dus sprake is van een
democratisch opgezette organisatie, komt dit met de groei van de organi-
satie steeds minder in de praktijk tot uitdrukking. Dit is wellicht een
gevolg van het feit dat de vereniging maar zeer beperkte rechten ken
doen gelden op de leden en de meeste leden ook niet verder betrokken
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zijn bij de vereniging dan waarvoor lid is geworden. Men mag verwachten
dat een groot aantal van de vroegste leden de idealistische
uitgangspunten ondersteunden. Tenslotte moest toen nog heel wat overwon-
nen en bevochten worden.

Er is in deze eerste periode nog geen sprake van een gericht beleid
noch ten aanzien van de samenstelling van het bestuur, noch ten aanzien
van het financiële beleid. De uitgaven worden afgestemd op de inkomsten,
die voor het grootste deel bestasn uit de lidmaatschapsgelden en voor
een deel uit advertentíeopbrengsten. Men kan stellen dat in financieel
opzicht de vereniging geheel zelfstandig is . Van een begroting of iets
dergelijks is nog geen sprake, terwijl de boekhouding nog zeer eenvoudig
is.

De ANWB heeft in deze beginfase nog alle kenmerken van een vrijwil-
lige organisetie met een ideëel doel. Zowel bestuur, beleid als uitvoe-
ring zijn in handen van dezelfde groep, gevormd door een stel idealisten
dat hun vrije tijd opoffert voor een hoger gelegen doel. Het bestuur
eigent zich duidelijk een pedagogische taak toe. De leden worden door
opvoeding medeverantwoordelijk gesteld voor het wel en wee van de vere-
niging. Het voldoen van de contributie vormt aenvankelijk geen voldoende
voorwaarde voor het lidmaatschap. Men is tevens gebonden aan het onder-
schrijven van de bondsfilosofie, niet als willoze schepsels, maar als
volwaardige individuen met recht op medezeggenschap. De vereniging heeft
gekozen voor een democratische structuur, waarbij de leden inbreng
hehben in het beleid.

De werkzaamheden worden aanvankelijk in grote lijnen verricht door
bestuursleden en leden, soms geassisteerd door klerken, die in de mees-
te gevallen ook lid zijn van de vereniging. Het onderscheid tussen
ambtenaren en bestuursleden is in dat opzicht niet altijd duidelijk,
omdat de meeste bestuursleden ook ambtelijke functies vervullen binnen
de bond. Aan de verschillende ambten en taken ligt in alle gevallen
nauwelijks enige bijzondere deskundigheid ten grondslag, maar in hoofd-
zaak amateuristische overwegingen.

De keuze van de bestuursleden is meestal nog een min of ineer toeval-
lige, waarbij wel een zeker standsbewustzijn en ethische overwegingen
een rol spelen. Mensen die enig aanzien hebben en een soort voorbeeld-
functie vervullen, verdienen de voorkeur.

De relatie tussen de ANWB en de omgeving is in de beginperiode natio-
neal gezien vooral gericht op de plsatselijke verenigingen voorzover
deze lid zijn van de bond. Ondanks de gebrekkige communicatiemiddelen
van die tijd besteat er wel regelmatig contact met de zusterorganisaties
in het buitenland. Men verstrekt elkaar inlichtingen als het gaat om
wedstrijden en andere activiteiten zowel op sportief als toeristisch ge-
bied. Men is redelijk goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen andere
bonden. Deels worden de contacten schriftelijk onderhouden, soms gaat
men ook bij elkaar op bezoek. Doordat men op de hoogte is van elkanders
werkwijze, maar ook gegevens uitwisselt die van belang zijn voor het
toerisme, is men in staat de leden beter te informeren en wordt het
belang van het werk groter.

De belangrijkste functie die de ANWB in deze beginperiode heeft
vervuld, kan worden omschreven als het mobiliseren van het volk. Veel
vooroordelen zijn middels rekesten, publikaties, door voorlichting en
opvoeding weggenomen, wsardoor de weg is vrijgemeakt voor het gewone
volk om deel te nemen aan de nieuwe mogelijkheden die de moderne samen-
leving te bieden heeft, zowel in materieel als immaterieel opzicht.
Behalve ean deze mentaliteitsverandering waardoor wegen werden gebaand
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voor de fietser en de toerist, is ook gewerkt aan het banen van wegen in
letterlijke zin. Met de opkomst van de fiets nam de behoefte aan landwe-
gen toe, maer eangezien dat in eerste instantie door de meerderheid van
het volk, noch door de overheden gezien werd als een algemeen belang,
hier werd nog door niemand aandacht aen beateed. Het aanleggen van
fietspaden zoals dat door de ANWB is ter hand genomen en is gestimuleerd
werd gezien ala een particulier belang.

De keuze van de ANWB om als aportbond op te houden te bestaan en zich
geheel te wijden san het toerisme valt samen met de komst van de auto.
Dit gegeven biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst.
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HOOFDSTUK II

DE ANWB WORDT ALGEMENE TOERISTEN80ND VAN

NEDERLAND; 1898 - 1918

A. ECONOMISCNE EN SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELINGEN TUS-
SEN 1898 EN 1918

2.1 Demogratische ontwlkkelingen, urbanisatle en suburbanlsatie na
1900

De demografische ontwikkeling moet gezien worden als een aspect van
het moderniseringsproces. Urbanisatie is niet alleen een noodzakelijk
gevolg, maar speelt ook een belangrijke rol bij culturele en sociale
veranderingen. Zo wordt de verkeersgroei, die na 1870 inzet, door Brug-
mans onder meer toegeschreven aan de enorme bevolkingsgroei (1).

De bevolkingsgroei in de 19e eeuw is het gevolg van zowel een daling
van het sterftecijfer als van het dalend geboortecijfer. Tussen 1880189
en 1920129 dsalt het geboortecijfer van 34,5 oJoo near 25,1 oJoo, ter-
wijl het sterftecijfer in dezelfde periode dsalt van 21,3 oJoo near
10,6 oJoo (2).

Tabel 8. De bevolking in Nederland in absolute aantallen

1879 4.012.693 1909 5.858.175
1889 4.511.415 1919 6.865.314
1899 5.104.137

Bron: Van der Woude, Bevolking en gazia ia Nederland, 22 (zia noot 3).

De achteruitgang van de welvaert op het platteland in de tweede helft
van de 19e eeuw leidde tot een trek near de ateden, die werd vereterkt
door de zuigkracht van de stedelijke induatrie.

Na 1900 zien we een trek in omgekeerde richting op gang komen. Stede-
lingen voor wie de atad te vol taakt en die het zich kunnen veroorloven,
trekken naar het platteland in de omgeving van de atad. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door een uitbreiding van de verkeeramiddelen, wearbij
niet enkel bedoeld worden vervoersmiddelen als trein, trem, fiets en
auto, maar eveneens communicatiemiddelen ala telefoon en radio.

De fiets kan zeker gezien warden als een belangrijk middel in het
personenvervoer en later in het klein goederenvervoer. Deze poaitie
heeft ze tot en met de Eerste Wereldoorlog zeker behouden zonder noe-
menswaardige concurrentie van de auto. Het gebruik van het rijwiel heeft
bovendien bijgedragen tot de verbreking van het isolement van het plat-
teland en de verpleatsing binnen de groeiende steden vergemakkelijkt.

Na 1900 met de ontwikkeling van een goedkoper model, groeit de fiets
uit tot een populair vervoermiddel. Ook het gewone volk gast fietsen en
niet alleen voor het plezier.
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2.2 Welvaartsstijging na 1900

De transformatie in het agrarische, commerciële en industriële leven
betekent naast een stijging van het absolute aantal mensen dat deel-
neemt aan het arbeidsproces, bovendien een verschuiving in de richting
van een toenemend aantal mensen dat werkzaam is in de economische en
sociale dienstverleninq. Deze verschuiving vormt volgens De Jonge een
duidelijke afspiegeling van de ontwikkelingen in de samenleving naar een
hogere, meer specialistische en een verbeterde uitrusting (4). Dit laat-
ste komt vooral tot uitdrukking in een vergroting van de verkeerssector,
het bank- en verzekeringswezen, het onderwijs en de groei van het over-
heidsapparaat. Deze ontwikkeling betekent tevens een grotere vraag nsar
hoofdarbeiders, welke behoefte aanvankelijk alleen wordt opgevangen door
mensen uit de hogere stand, zeker als het gaat om academisch gevormden.
Later als de vraag in versterkte mate toeneemt, kan deze onvoldoende
worden opgevangen door genoemde stand en krijgen ook mensen uit de
lagere klassen een kans om de beter betaalde plaatsen te gaan bezetten,
wat mede is mogelijk gemaakt door uitbreiding en verbetering van het
onderwijs, in het bijzonder het middelbaar onderwijs.
Tussen 1889 en 1909 groeit dit deel van de beroepsbevolking van 9 naar
13,5Z van de totale beroepsbevolking (5).

Naast deze ontwikkeling is ook het loonpeil als zodanig gestegen. De
lonen van werklieden in rijksdienst en van arbeiders in fabrieken en
werkplaatsen stijgen in genoemde periode tuasen 25 en 30Z (6). Dit bete-
kent dat het loon in veel gevallen niet meer geheel opgast aan voedsel
en huur. Beter voedsel en betere kleding komt binnen bereik, evenals
bescheiden uitgaven voor ontspanning of ontwikkeling.

Een andere belangrijke factor in de verbetering van de welvaart vormt
het opkomende verzekeringsstelsel.

Tot 1900 is het niet of nauwelijks mogelijk verzekeringen af te
sluiten tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. In 1901 treedt de eerste
sociale verzekeringswet in werking in de vorm van een ongevallenwet voor
werknemers in ondernemingen (7). Later in 1913 wordt zowel de ziektewet
als de invaliditeitswet van kracht. De eerste geldt voor vaste loonar-
beiders, de laatste voor alle loonarbeiders beneden een bepaald inkomen
(8). Hoewel de uitkeringen bij invaliditeit van het loon afhankelijk
worden gesteld en men bij ziekte eveneens een geldelijke uitkecing
ontvangt, die weliswear lager is dan het loon, betekent dit toch dat men
tot op zekere hoogte verzekerd is van een inkomen waardoor men mindec
opzij behoeft te leggen voor slechte tijden, indien dit al mogelijk zou
zijn. Dit betekent een verhoging van het vrij te besteden inkomen.

2.2.1 De gevolgen van de neutrelReNspolRlek voor de economische ontwikkelingen

Het meest kwetsbaar blijkt ons land te zijn daar waar het afhankelijk
is van anderen. Grondstoffenarm, is men aangewezen op import uit veelal
overzeese gebieden terwijl het land dat slechts beschikt over een kleine
markt, voor de afzet van eindprodukten hoofdzakelijk afhankelijk is vnn
ezport. Door zijn geografisch etrategische ligging, vormt Nederland
tevens de toegang tot een omvangrijk achterland en vervulde als zodanig
een belangrijke functie als transito-land. Juist in deze functies wordt
Nederland door de oorlogstoestand in ernstige mate bedreigd. Door zijn
neutrale houding komt Nederland tussen twee vuren terecht. Duitsland is
voor een deel van zijn aanvoer afhankelijk van Nederland, terwijl Enge-
land als gevolg van de oorlogssituatie een blokkade heeft opgericht
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tegen Duitsland en dientengevolge streng controlerend optreedt tegen de
Nederlandse koopvaart, om te voorkomen dat produkten worden doorver-
kocht. Zowel de import als de export daalt aanzienlijk gedurende de
oorlogsjaren.

De Nederlandse nijverheid die voor een belangrijk deel afhankelijk is
van de invoer van grondstoffen en de uitvoer van eindprodukten, onder-
vindt tot 1916 niet al te grote nadelen. Pas als de oorlog zich uit-
breidt tot de Verenigde Staten en dit land exportverboden uitvaardigt,
komen tal van bedrijfstakken in de problemen.

Met name de teztielfabrieken, in het bijzonder de katoenverwerkende
industrie die vooral in Twente is gevestigd en voor de produktie aEhan-
kelijk is van de invoer van ruwe katoen uit de Verenigde Staten, als ook
de olieslagerijen en rijstpellerijen in de Zaanstreek, krijgen het
moeilijk als gevolg van de stagnatie in de sanvoer van de benodigde
grondstoffen.

Anderzijds zijn er ook bedrijven die juist goede zaken doen, zoals de
Tilburgse wolindustrie die een belangrijk deel van haar orders te danken
heeft aan de sterk toegenomen vraag naar wollen stoffen voor het le-
ger (9).

Ondanks de grondstoffenschaarste of misschien wel dankzij dit gebrek,
vertoont een aantal Nederlandse ondernemers de neiging om te zien naar
alternatieven en kan zodoende in een aantal gevallen voorkomen dat de
produktie stagneert.

Een meer ingrijpend probleem wasr de industrie (maar deze niet al-
leen) mee te maken krijgt, is het gebrek aan brandstoffen. Na 1916 daalt
de import van petroleum en steenkool tot beneden de helft, om in 1918
zelfs geheel op te houden, als gevolg van het eerder genoemde exportver-
bod vanuit de Verenigde Staten. Dit probleem weet men voor een deel te
compenseren door het opvoeren van de binnenlandse steenkoolwinning,
alsmede door het gebruik van turf en hout als vervangende brandstof,
vooral voor de industrie.

De verminderde in- en uitvoer heeft uiteraard ook gevolgen voor de
handel. Zonder daar diep op in te gaan kan men wel stellen dat de handel
met de overzeese gebieden wordt bemoeilijkt, maar de handel in eigen
land en met de omringende landen een zekere impuls krijgt. Daar het
Nedezland moeilijk wordt gemsakt handel te drijven met Duitsland ont-
steat er een bloeiende zwarte markt, wear grote sommen geld worden
verdiend die voor een deel zeker weer in eigen land worden besteed.

2.2.2 BestaanssRuatie tijdens de Eerste Wereldoorlog

Ondanks vernieuwingen in het industriële leven is er toch vooral
sprake van gebrek aan werk als gevolg van teruggang in ve"rscheidene
bedrijfstakken. De problemen dreigen dermate groot te worden dat over-
heidsingrijpen geboden is. Hoewel in de periode voor de eerste wereld-
oorlog al van een voorzichtige toenadering tussen staat en mastschappij
sprake is, kan het staatsingrijpen tijdens de oorlogsjaren toch wel
gezien worden als een nieuw verschijnsel, zeker wat de omvang ervan
betreft. De steun die wordt gegeven bestaat deels uit een materiële,
dee`ls uit een organisatorische en wetgevende bijstand.

Op het gebied van de voedselvoorziening gaat de overheidsbemoeienis
heel ver. Zowel de import als de export van voedsel en grondstoffen,
maar ook de verbouw van agrarische produkten wordt door de overheid aan
strenge regels gebonden. Brugmans spreekt zelfs van een socialisering
van het boerenbedrijf (10).

Deze overheidsinterventie staat in díenst van de consument en minder
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van de producent. Niet alleen de produktie wordt door de overheid gere-
geld, maar eveneens de consumptie en de prijsvorming, vooral wear het
gaat om eerste levensbehoeften. Ook hier is dus middels diatributie en
prijsvorming sprake van een sterke aocialisatie. Ondanks dit ingrijpen
kan toch niet voorkomen worden dat de welvasrt in het algemeen terug-
loopt. De groothandelsprijzen stijgen asnvankelijk door de grote vraag
en vervolgens door de achaarste, zodat de overheid gedwongen wordt in te
grijpen, door middel van subsidiëring, om de kosten van levensonderhoud
niet te sterk te doen stijgen. Dit is des te noodzakelijker, omdat de
lonen in het algemeen minder stijgen dan de kosten van levensonderhoud
zoals tabel 9 laat zien.

Tabel 9. Indexcijfers van pnjzen en kosten levensonderhoud en fonen

Indezciifera 1913 1914 1915 1916 1917 1918
Groothandeleprijzen 100 109 146 224 276 376
Koaten leveneonderh. 100 103 113 115 137 175
Daglonen 100 100 103 111 121 139

Bron: Da Vriea, Hat economiech leven ia Naderland, AGN XIV 110 (zía noot
11).

Tabel 10. Werkloashtid onder giewganiseerde mbeiders in procenten

1914 1915 1916 1917 1918 1919
7,5 6,0 3,3 3,7 4,6 5,8

Bron: De Vriea, Het economiach leven in Nederland, AGN XIV, 110

Opvallend is de dalende werklooaheid onder de georganiseerde arbei-
ders gedurende de oorlogsjaren. Mogelijk is dit het gevolg van de mobi-
lisatie, die een groot asntal arbeidskrachten onttrekt ean de arbeids-
markt. Gezien de voortgaande daling gedurende de jaren 1915 en 1916
lijkt deze verklaring alleen niet voldoende. We mogen aannemen dat de
georganiseerde arbeider van die tijd veelal een geschoolde arbeider is.
Het is dan ook niet uitgesloten dat juist deze arbeiders terecht zijn
gekomen in opkomende nieuwe industrieën, die behoefte hebben aan ge-
schoolde krachten.

Ondanks deze min of ineer gunetige ontwikkeling blijken aan het begin
van de oorlogsjaren, de nog msar kort bestasnde weerstandskassen niet
opgewassen te zijn tegen de toenemende werkloosheid van dat moment,
zodat ateun van de overheid dringend gewenst is. Neast materiële steun
wordt in 1914 reeds de Centrale Rijksarbeiderabeure opgericht, een
bundeling van alle plaatselijke arbeidsbeurzen.

Ondanks de achteruitgang van de materiële omstandigheden, blijkt de
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kloof tussen de verschillende maetschappelijke groepen niet wezenlijk te
zijn vergroot, dankzij de bodem die door de overheid wordt gelegd mid-
dels de distributie van eerste levensbehoeften als voeding en woon-
ruimte.

2.3 Vakantle en vrije tijd nog steeds een gunst en privilege

De arbeidswet van 1889, waarin aan kinderarbeid beperkingen worden
opgelegd , wordt in 1911 nogmaals herzien, zodanig dat de leeftijdsgrens
voor jeugdigen wordt opgetrokken near dertien jaar, terwijl bovendien de
maximale arbeidstijd wordt vastgesteld op 58 uur per week, met een
maximum van tien uur per dag (13). En ook hierin volgen de vrouwen de
kinderen echter met dit verschil dat voor jeugdigen deze beperking wordt.
gekoppeld aan de leerplicht, zodet aen de gestelde maatregel beter de
hand kan worden gehouden.

De mannenarbeid blijft voorlopig nog buiten beschouwing, met uitzon-
dering van enkele incidentele gevallen, die in het algemeen samenhangen
met de aard van het werk. Daar waar sprake is van buitengewoon zwaer of
gevaarlijk werk, gelden enkele specifieke regelingen. Uit een enquAte
gehouden in 1907 blijkt dat de meeste arbeiders nog langer dan elf uur
per dag werken (14). Hoewel de werkdagen lang zijn, betekent het niet
dat mannen uit de arbeidende klasse per definitie niet of nauwelijks
over enige vrije tijd kunnen beschikken. Ondanks dat hierover weinig
ezacte gegevens bekend zijn, kan men toch uit onderzoek door anderen
verricht, i.c. het onderzoek van A. Hessels nsar de vakantiebesteding
sinds de eeuwwisseling afleiden, dat het niet uitsluitend de elite is
die over vrije tijd kan beschikken (15).

Het hebben van vrije dagen is echter nog niet structureel te noemen,
maar nog steeds een gunst al dan niet welwillend door de werkgever
verleend. Zowel het aantal vrije dagen als de spreiding over de ver-
schillende beroepsgroepen leveren een weinig consistent beeld op. Toch
zijn er al enkele trends waar te nemen. Uit het genoemde onderzoek van
Hessels blijkt onder andere dat de handels- en kantoorbedienden, het
overheidspersoneel, personeel bij de spoorwegen, het mijnbedrijf en de
co~peratieve verenigingen vallen onder die beroepsgroepen die relatief
gunstig afsteken als het gast om het hebben van vzije dagen (16).

De omvang van het aantal toegestane vrije dagen varieert van twee
dagen tot dertig dagen en blijkt vooral afhankelijk te zijn van de eard
en de status van het beroep (17). Het ia moeilijk om op grond van deze
gegevens een duidelijk beeld te schetsen van de omvang van de spreiding
van de vrije tijd, vooral omdat vrije tijd nog veelal incidenteel binnen
bepaalde bedrijfstakken en bedrijven wordt toegekend. Wel kan men stel-
len dat de meerderheid van de arbeiders niet over zodanige tijd kan
beschikken dat men dit als vakantie kan aanmerken.

Volgens een opgave van de Kamer van Arbeid heeft in 1906 van het
aantal onderzochte arbeiders (11.054) 881 nog geen vakantie en indien er
al sprake is van verlofdagen gaat het om mazimael drie dagen per
jaar (18). Wel is er reeds voor de Eerste Wereldoorlog een stevige basis
gelegd door de vakbeweging, die zodra de omstandigheden het toelaten in
het geweer komen voor meer vrije tijd. Het zijn de beter geschoolden en
dus hoger betealde arbeiders als typografen en diemantbewerkers die
hierbij het voortouw nemen. Zij kunnen het zich financieel veroorloven
lid te zijn van een vakbond.
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2.3.1 Gunstig tij voor de arbeidersbeweging

De periode vooc de Eerste Wereldoorlog is met betrekking tot de
arbeidersbeweging te typeren als een fase waarin de beweging uitgroeit
tot een rationele organisatie, opgezet binnen de maetschappelijke con-
stellatie van die tijd. Belangrijkste doel dat wordt nagestreefd, is via
erkenning van de vakorganisaties te komen tot betere arbeidsvoorwaarden
Liefst door middel van onderhandeling met de betreffende partners, in
het uiterste geval door middel van stakingen. De inmiddels opgebouwde
weerstandskassen geven hiertoe de mogelijkheid maar vormen vrijwel het
enige machtsmiddel van de arbeider.

Dat de vakorganisatie rond 1914 nog lang geen zaak is van de massa,
moge blijken uit de aantallen aangesloten werknemers bij de verschillen-
de organisaties. In 1913 telt het Nederlands Arbeids Secretariaat, 8.000
leden, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 61.000, de Rooms
Katholieke Werkliedenbond 21.000 en hPt Christelijk Nationaal Vakverbond
10.000 leden (19).

De eisen van de vakbeweging komen in de meeste gevallen neer op
herziening van de minimumlonen, uitbetaling van loon voor overwerk en
afschaffing van zondagsarbeid en van werken op feestdagen. Voorts ijvert
men voor meer vrije tijd in de vorm van aanvankelijk één rustdag in de
week, later ook voor de vrije zaterdagmiddag, waarbij het doel niet is
arbeidstijdverkorting, maar specifiek die zaterdagmiddag (20). Dit laat-
ste blijkt onder andere uit een onderzoek dat in 1919 is verricht door
de zaterdagmiddagcommissie die is ingesteld door de Minister van Water-
staat, om na te gaan in hoeverre een vrije zaterdagmiddaR mogelijk is
bij de P.T.T. (21).

Naast genoemde eisen ten aanzien van werkomstandigheden en materiële
verbetering wordt men zich ook steeds meer bewust van het feit dat, wil
men ook daadwerkelijk inbreng krijgen in de eigen omstandigheden, poii-
tieke macht onontbeerlijk is. Eis tot algemeen kiesrecht wordt dus aan
het eisenpakket toegevoegd. Ondanks al deze wensen vanuit de arbeidende
klasse en het groeiende inzicht ín de redelijkheid ervan bij de werkge-
vers en de overheid, komt de sociale wetgeving nog maer zeer traag op
gang voor 1914. De conservatieve krachten blijken nog steeds de over-
hand te hebben. De periode 1914 - 1918 is nu niet de meest gunstige voor
een verdere uitbouw van deze wetgeving, zeker niet in materieel opzicht.

Toch heeft het eerder in gang gezette bewustwordingsproces en het
idee van gelijkberechtiging bij de arbeiders, in genoemde periode niet
stilgestaan. Op het punt van de erkenning valt een belangrijke wijziging
te constateren. Worden er in 1911 nog maar 87 c.a.o.'s afgesloten,
waarbij 1.000 ondernemingen zijn betrokken met in totaal 23.000 werkne-
mers, in 1918 lopen deze aantallen op tot 932 c.a.o.'s door 8.000 onder-
nemingen met in totaal 118.000 werknemers (22). Jammer dat er geen
meer gespecificeerde cijfers voorhanden zijn, zodat het verloop tijdens
de oorlogsjaren kan worden nagegaan. De positieye invloed van de
oorlogs-jaren heeft niet zozeer in eerste instantie gelegen in een
materiële vooruitgang, dan wel in een bespoediging van he~ bewustwor-
dingsproces (23).

In economisch opzicht vraagt een oorlog altijd om een 'snelle omscha-
keling, maar ook in sociaal opzicht constateert Bouman belangrijke
veranderingen. De sitvatie dwingt conservatieve krachten hun weerstanden
tegen vernieuwingen op te geven, weardoor verschuivingen kunnen optreden
in de sociaal-maatschappelijke verhoudingen. Bouman spreekt ir dit ver-
band van een structurele desorganisatie. Ook Hoefnagels wijst op ontwik-
keling van sociale opvattingen en de vergroting van de macht van de
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arbeidersbeweging (24). Mag de discussie over de sociale wetgeving gedu-
cende de oorlogsjaren wat meer naar de achtergrond zijn verdwenen onder
druk van de omstandigheden, de pressie op verandering komt vooral voort
uit onvrede bij de arbeiders over de toename van de werkloosheid, de
moeilijke voedselvoorziening en asociale verschijnselen die de opkomst
van de zwarte markt met zich meebrengt (25). Daarbij komt nog de demora-
liserende invloed die uitgaat van de langdurige mobilisatie van het
leger (26). Deze aspecten tezamen vormen een bedreiging voor de noodza-
kelijke rust. De angst bij de overheid en de burgerij voor revolutio-
naire en anarchistische elementen is dermate groot, dat men al gauw
geneigd is enigszins toeschietelijker te reageren indien men verstoring
van de rust vreest. De middelen om een en ander te realiseren ontbreken
vooralsnog, maar de wil is gzoeiende.

In hoeverre de oorlogsjaren daadwerkelijk hebben gewerkt als een
katalysator zal vooral blijken na de oorlog. De betekenis die uitgaat
van socialisering als gevolg van het toenemende overheidsingrijpen in
verschillende sectoren van het mastschappelijk leven mag niet worden
onderschat. Toegepast op het verschijnsel vrije tijd kan men wellicht
stellen dat de materiële basis voor de democratisering ven vrije tijd en
vrijetijdsbesteding vooral is gelegd voor de Eerste Wereldoorlog, ter-
wijl de oorlogsjaren zelf vooral hebben bijgedragen om een eantal men-
tale drempels te slechten.

Pas na de Eerste Wereldoozlog zal er sprake zijn van een brede maat-
schappelijke beweging ter verkrijging van meer vrije tijd en betealde
vakanties. Degenen die voor de Eerste Wereldoorlog hierover beschikken,
moet men in het algemeen toch zoeken onder de beter betaalde beroeps-
groepen waaronder de nieuwe middengroepen en de bezittende klasse welke
van oudsher reeds gewend is aan reizen en vakantie.

B. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN MOBILITEIT EN VRIJE TIJD

2.4 Verhoogde mobillteit ais gevolg van technische vooruitgang na
1900

In 1895 maakt een van de de redacteuren van De Kanepioai in Munchen ken-
nis met een nieuw soort vervoermiddel. Een rijwiel met 'petroolmotor',
gecontrueerd door Hildebrand en Wolfsmuller te Munchen, dat een snel-
heid van 40 km per uur kan halen (27).

Spoedig daarna verschijnt ook de automobiel op het wereldtoneel. De
eerste proeven met een zelfbewegende wagen zijn al genomen eind 18e
begin 19e eeuw, alle voortgedreven door stoom, zowel in Frankrijk als
Engeland. Deze wagens maakten weinig opgang, omdat er geen geschikte
wegen aanwezig waren en de spoorwegen zich tegelijkertijd ontwikkelden.

In 1886 vraagt de Duitser Gottlieb octrooi aan op zijn vinding, die
pas in 1891 in een auto wordt toegepast door Panhard en Levassor. Een
jaar eerder zou op dezelfde vinding als die van Daimler al octrooi zijn
eangevrsagd door een zekere Belmont. Belmonts wagentje is van hout
vervaardigd en voorzien van een bronzen motor, echter zakelijk instinct
ontbreekt hem.

Op een tentoonstelling in 1889 brengen Daimler uit Cannstadt en Benz
uit Mannheim voor het eecst een explosiemotor, waarbij benzine wordt
toegepast als brandstof. De stoomauto verdwijnt daarmee geheel uit de
belangstelling.
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Grajek 3. Rijwielen en motorvoerruigen 190a1918
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De eerste in Nederland vervaardigde automobiel dateert van 1887 en
wordt voortgedreven door stoom. Eigenaar is P. van Rijn te Nijmegen,
die zijn voertuig de naam 'Noviomagum' geeft.

Ook in Nederland wordt in 1899 door A. Scholte een electromobiel
vervaardigd (28). Pas na 1900 verovert de auto een plaats tussen andere
vervoermiddelen (zie grafiek 3) (29). De ontwikkelingsgang van de auto
in het maatschappelijk leven is in vele opzichten dezelfde geweest als
die van de fi.ets. Het automobilisme ontwikkelt zich zeer langzaam. In
het algemeen heeft men weinig vertrouwen in het nieuwe vervoermiddel en
niet ten onrechte. Er hapert nogal eens wat aan het mechanisme en het. in
brand vliegen behoort niet tot de zeldzaamheden. In de beginperiode ziet
men de auto vooral als een dure vorm van sportbeoefening en toerisme,
uiteraard alleen bereikbaar voor de welgestelden. Dit vervoermiddPl
speelt tot 1914 nauwelijks enige rol van betekenis in het economisch
leven. Dit mag blijken uit het. feit dat pogingen om het vrachtverkeer
rond 1900 tot ontwikkeling te brengen niet levensvatbaar blijken. In
1909 telt Nederland nog maar 1.532 personenauto's, terwijl in 1914 reeds
één op de acht Nederlanders over een fiets beschikt (30).

Importproblemen tijdens de Eerste Wereldoorlog en als gevolg daarvan
schaarste aen grond- en brandstoffen komen deze ontwikkeling niet ten
goede. Hier tegenover staat we1 een toenemende verwetenschappelijking
van de industrie. Nieuwe organisatorische inzichten en technische ken-
nis, opgedasn in de oorlogsindustrie, zullen na 1918 op ruime schaal
toepassing vinden. Ondanks de schearste aen brandstoffen zien we tegen
het einde van de oorlog een nieuw vervoermiddel zijn intrede doen: de
auto-car. Men zou kunnen zeggen de eerste touringcar.

De sociale betekenis van de suto is in eerste instantie minder in-
grijpend geweest dan die van de fiets, gezien het feit dat zij die zich
de luxe van een auto kunnen veroorloven naar elle waarschijnlijkheid in
een eerder stadium al gebruik hebben gemaskt van de fiets. Bovendien is
de snelheid die men in veel gevallen kan en in de meeste gevallen mag
maken met de auto, aanvankelijk nauwelijks hoger dan die van de fiets.
2owe1 de fiets als de auto ondervinden in de beginfase van hun bestaan
veel weerstand vanuit de bevolking en vaak ook van de overheden, die de
verschillende belangen trachten te combineren. Allerlei verordeningen
beperken de vrijheid van de eerste fietsers en automonilisten. Bavendien
wordt het fietsers en automobilisten nog eens bíjzonder moeilijk ge-
meakt, doordat verordeningen niet algemeen zijn maar van plaats tot
plaats vecschillen. Aan dit laatste wordt middels de Motor- en Rijwiel-
wet van 1905 een einde gemaakt, door de plaatselijke verordeningen op te
laten gaan in een algemene rijksregeling.

Gezien de geringe belangstelling vooz beide voertuigen als zakelijk
vervoermiddel is het ook niet verwonderlijk dat de rijksoverheid, die
zich inmiddels steeds meer onder druk vanuit de samenleving met het
economisch en sociale leven moet gaan bemoeien, nog maar weinig zorg
toont voor het wegennet, in tegenstelling tot het spoor- tram- en water-
wegennet.

Het spoorwegennet is rond 1918 nagenoeg voltooid, althans in hoofd-
lijnen. De trein en de tram vormen dan nog steeds de belangrijkste
middelen voor het reizigersvervoer. Deze vorm van vervoer ondergaat in
de periode tot 1920 nog een enorme uitbreiding. Tussen 1900 en 1920
stijgt het reizigersverkeer per spoor met 80Z, terwijl het vervoer per
tram in diezelfde periode met maer liefst 400i stijgt. Het spoorwegennet
breidt zich tussen 1910 en 1920 nog uit met 8,3Z tot een totale lengte
van 3.624 km (31). Tot 1918 is alle aandacht van de overheid gericht
geweest op het railverkeer. Men is er steeds van uitgegaan dat deze vorm
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van vervoer de enige belangrijke zou blijven, totdat de fiets en enige
tijd later de auto op het toneel verschijnen. Het gevolg is dan ook dat
aan aanleg en onderhoud van strsatwegen bijzonder weinig aandacht is
besteed. De behoefte san wegen ontstaat in eerste instantie bij de
verschillende sportbeoefenaren en fietsende en autorijdende toeristen en
minder bij de overheid. Pas op het moment dat genoemde voertuigen hun
economisch nut gaan bewijzen, neemt de belangstelling van de overheid
onder druk van de samenleving toe. De eerste sanzetten tot verbetering
van fietspaden worden voor de F.erste Wereldoorlog al gegeven door de
ANWB en tijdens de oorlog mede door de Rijwielpadvereniging en andere
particuliere verenigingen opgericht als tegenwicht tegen een falend
overheidsbeleid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is de Nederlander aange-
wezen op vakantie in eigen land, wat zeker heeft geleid tot een toename
van het aental fietsvakanties, weardoor ook de behoefte aen meer en
betere fietspaden groeit.

2.5 De sportbeoefening breldt zich ult over het volk

De herkomst van de sport moet volgens Stokvis gezocht worden bij
bepaalde volksvermaken, terwijl de ontwikkeling van volksvermaak naar
sport verbonden is met de ontwikkeling van de sport in Engeland en de
gymnastiek in Duitsland (32).

In het vorige hoofdstuk is reeds gewezen op de introductie van een
aantal sporten in Nederland vanuit Engeland . Voorts viel op dat de
groep waar de sportgedachte ingang vond, in hoofdzaak beperkt bleef tot
jongens uit de zogenaamde hogere milieu's, middelbare scholieren en
studenten, maar ook jonge ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en amb-
tenaren.

Na 1900 zien we dat ook vanuit de lagere sociale klassen sportvezeni-
gingen worden opgericht, omdat aansluiting bij bestaande sportverenigin-
gen, die van de elite, nog in veel gevallen moeilijk is. Ook ontstaan
ongeveer vanaf 1910 steeds meer verenigingen op levensbeschouwelijke
grondslag, de periode wearin verschillende maatschappelijke groepen
wegens de schoolstrijd tegeno~er elkaar staan. In 1910 wordt een gym-
nastiekbond op christelijke grondslag opgericht (33).

De toename van het aantal sportverenigingen is voor een belangrijk
deel te verklaren uit de verbetering van de communicatiemiddelen, ver-
hoogde welvaart, verschuivingen in de beroepsstructuur, uitbreiding van
het onderwijs en technologische ontwikkelingen.

De uitvinding van de ezplosiemotor leidt tot nieuwe vormen van sport:
de motor-, auto- en gemotoriseerde watersport. Deze nieuwe takken van
sport vormen aanvankelijk weer het domein van de meer gegoede klasse.

Om een indruk te geven welke ontwikkeling zich tussen 1883 en 1918 op
het gebied van de democratisering van de sport heeft voorgedaen zal hier
de uitkomst worden weergegeven van een onderzoek dat uitgevoerd is door
de Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Doch niet zonder enige opmerkingen
vooraf. In de eerste plaats is het niet bekend in welk jaar het onder-
zoek werd'uitgevoerd. De bron die hiervoor wordt gebruikt dateert van
1918. Dat wil dus zeggen dat het onderzoek in elk geval voor die tijd
heeft plaatsgevonden, mogelijk zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een
tweede opmerking geldt de steekproef die voor het onderzoek is genomen.
Hen heeft een willekeucige groep van 6.000 soldaten uit alle lagen van
de bevolking onderzocht in de leeftijd van ongeveer twintig jasr. In de
eerste plaats gaat het dus om mannen en in de tweede plaats om jonge
mannen van nagenoeg gelijke leeftijd. Aangezien sport in het algemeen
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door jonge mensen wordt beoefend, is het voor de hand liggend dat dit
onderzoek vooc bepaalde sporten hoog zal scoren. In de tweede plaats
zegt de uitkomst van het onderzoek alleen iets over het santal mannen
dat deelnam aan sport en niets over vrouwen en is daarmee ook niet
representatief voor de Nederlandse bevolking. Een laatste vraag die nog
gesteld dient te worden is in hoeverre de steekproef vertekend wordt
door het feit dat het om militairen gaat. Ondanks deze voorbehouden
volgt hier de uitslag van het onderzoek. Van de onderzochte personen kan
30Z zwemmen en eenzelfde percentage paardrijden, SSI is de schaatskunst
machtig, 901 blijkt te kunnen fietsen, 20I beoefent gymnastiek en een
even groot percentage beoefent atletiek. Alle andere sporten, voor zover
beoefend, behalen niet meer dan enkele procenten (34). Jammer genoeg
worden deze overige sporten niet met name genoemd.

De schaatssport en het wielrijden blijken dus de meeste beoPfenaren
te tellen. Schaatsen is een oude vorm van volksvermeak en het fietsen
begint juist opgang te maken, mede door het doordringende besef dat de
fiets een gunstige bijdrage kan leveren in het economisch verkeer.

Men kan op grond van bovenstaand onderzoek stellen dat de meeste
vormen van sportbeoefening, hoewel nog geen gemeengoed, toch niet meer
het exclusieve domein van de elite vormen. Wel wotdt nog steeds onder-
scheid gemaakt tussen volkssporten en elite-sporten. Ook binnen één
bepsalde tak van sport is zelfs nog sprake van afzonderlijke clubs voor
de gegoeden en voor het gewone volk, onder andere bij het wielrijden.
(Daarover later meer).

2.6 Het binnenlands toerisme breldt zfch uit

In de negentiende eeuw reeds komen verscheidende vormen van toerisme
tot ontwikkeling. Een van die vormen is het eerder besproken badtoeris-
me, begonnen als gezondheidstoerisme. Via Scheveningen, in 1818, breidt
het zich uit langs onze gehele kust. Aanvankelijk alleen daar waar de
verbindingen met het achterland gunstig zijn, later als de vervoermoge-
lijkheden uitbreiden, komen de minder toegankelijke gebieden aen bod.
Voor de ontwikkeling van toeristische gebieden is een goede infrastruc-
tuur van groot belang.

Naast de aanleg van spoorwegen, is de enorme groei van de steden
oorzaak voor de trek naar buiten. Met de uitbreiding van het aantal
badplsatsen verandert ook de samenstelling van de bezoekers. Aanvanke-
lijk worden de weinige badplaatsen slechts bezocht door de elite, ge-
volgd door de burgerij. Met de opkomst van trein, tram en door paarden
getrokken omnibus volgt het gewone volk. Daarmee verliest het toerisme
meer en meer zijn ezclusieve karaktez. De ontspanningsmogelijkheden
worden evenens aangepast aan deze nieuwe groep. Niet alleen zee en
strand komen bij het gewone volk in de belangstelling, ook andere toe-
ristische gebieden die van oudsher door de hogere klasse bezocht werden;
gebieden die door hun mooie ligging, gezonde lucht en natuur de aen-
dacht trekken en goed bereikbaar zijn met het openbare vervoer of het
eigen vervoermiddel. In Nederland zijn dat vooral de Veluwe, het gebied
rond Arnhem en Nijmegen en Zuid-Limburg.

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 blijkt voor de
Nederlander een reden te zijn om massaal thuis te blijven. In het daar-
opvolgende jaar, 1915, is er weer een zekere opleving van het toerisme
te bespeuren, zij het nog niet van een omvang als voor de oorlog, aldus
blijkt uit het eerder genoemde onderzoek near het vreemdelingenverkeer
in Valkenburg (35). Pes in 1916 wordt het vooroorlogse peil weer be-
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reikt, om in de jaren daarna zelfs tot nieuwe hoogte uit te groeien.
ook rond de Veluwe voltrekt zich een vergelijkbaar proces. Aanvanke-

lijk wordt dit gebied vooral bezocht door kunstenears die over veel
vrije tijd kunnen beschikken en zich voor hun werk door de fraaie omge-
ving laten inspireren. Maar de komst van de fiets en de auto en de
aanleg van paden en wegen heeft tot gevolg dat het tamelijk gesloten en
moeilijk toegankelijkP gebied voor steeds meer mensen bereikbaar wordt,
waardoor ook hier het exclusieve karakter verloren gaat. Van een massale
intocht van toeristen is tot 1918 zeker nog geen sprake, omdat de be-
reikbsarheid per spoor nog niet bijzonder gunstig is te noemen. Maar ook
dat zal spoedig veranderen.

De oorlogsjaren brengen voor het toerisme geheel eigen problemen met
zich mee. Door de oorlogshandelingen in de ons omringende landen is het
praktisch uitgesloten nog in het buitenland met vakantie te gaan. Men is
in hoofdzaak aangewezen op de mogelijkheden in eigen land.

2.8.1 De waerde van natuur en cuRuur voor het toerisme onderkend

Naast behoefte aan vrijheid is in de periode rond de eeuwwisseling
ook sprake van een hernieuwde belangstelling voor de natuur. Stromingen
als naturalisme en positivisme hebben hieraan zeker bijgedragen. Door de
vaak onnatuurlijke situatie waarin men in veel steden is komen te verke-
ren, wordt aen de natuur als tegenhanger een nieuwe waarde toegekend. De
natuur wordt als het ware herontdekt. Naast een aantal positieve kanten
brengt deze hernieuwde belangstelling ook gevaren voor de natuur met
zich mee. De oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumen-
ten in 1905 moet in dit licht worden bezien, evenals de oprichting van
de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (36).

Het is ook de tijd van de eerste jeugdbewegingen. Harmsen wijst in
zijn studie Rlauwe en mde jeugd op de betekenis van de jeugdbeweging voor
het verspreiden van nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding onder met name
de kleine burgerij, de kleine boeren en in enkele gevallen de arbeiders
(37). In 1911 wordt in ons land de Padvinderij opgerícht, welke is geënt
op de Engelse Scoutbeweging en bedoeld voor de gegoede burgerstand.

Niet alleen onderkent men meer en meer de waarde van de natuur voor
het toerisme, ook cultuurgoederen blijken hierin een rol te kunnen
spelen. De oprichting van de Bond Heemschut in 1910 en vereniging Hen-
drick de Keyser in 1918 kunnen gezien worden als bewijs van deze opvat-
ting. Genoemde organisaties hebben als gemeenschappelijk doel het stre-
ven naer wettelijke bescherming van stads- en dorpsgezichten en monumen-
ten.

2.8.2 Kamperen nog steeda een sport voor de excenMekeling

De oprichting van de Nederlandse Toeristen Kampeercentrale in 1912
betekent een eerste bundeling van krachten op dit gebied. De oprichters,
een aantal HBS-ers, hebben vooral het kamperen onder de eigen klasse~
bevorderd. Er is nauwelijks sprake van uitbreiding buiten deze groep.
Het kamperen ondervindt nog lange tijd veel weerstand bij grote groepen
in de samenleving. Wellicht is dit ook een van de redenen waerom de
ANWB, hoewel deze zich niet geheel afzijdig heeft gehouden van het
verschijnsel, zich nog maar weinig bemoeit met deze vorm van toerisme.
Nasst ellerlei ethische bezwaren vormen ook de relatief hoge kosten nog
lange tijd een drempel. Hoewel tot 1918 deze vorm van ontspanning nog
maar van zeer geringe betekenis is, kan men toch stellen dat onder
invloed van de verschillende jeugdbewegingen er een mentaliteitsverande-
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ring in gang is gezet, die met name in de jaren twintig zijn vruchten
zal afwerpen.

Zowel de padvinders van die tijd als de oprichters van de Kampeercen-
trale behoren tot de middengroepen. En ook hier geldt dat aanvankelijk
vreemd wordt aangekeken tegen de pioniers van deze nieuwe vorm van
vrijetijdsbesteding. Als vervolgens ook nog de caravan zijn intrede
doet, is wel duidelijk waaraan deze vorm van ontspanning doet denken.
Associaties met de woonwagens en hun bevolking zijn het gevolg.

Kamperen als vrijetijdsbesteding is voor de Eerste Wereldoorlog nog
geen veel voorkomend verschijnsel en nog maar nauwelijks geacceptePrd.
Het gaat nog steeds om enkele individuen of om kleine groepen genrgani-
seerd door jeugdbewegingen, die de stilte en de natuur opzoeken.

2.8.3 Watersport en watertoerisme door motorisering een extra dimensie

Een andere vorm van ontspanning die in de periode rond 1900 een
uitbreiding ondergaat, is de watersport, die al in de negentiende eeuw
tot ontwikkeling is gekomen. Deze vorm van sport moet vooral gezien
worden als een alternatieve vorm van toeren, zoals men dat met de fiets
en later met de auto kan doen. Het ging de toenmalige watersporter meer
om de rust en het genot van de natuur, dan om bepaalde sportieve presta-
ties. De eerste watersportverenigingen dateren al van voor de eeuwwisse-
ling. Als de benzinemntor ook wordt toegepast in vaartuigen betekent dit
een extra impuls voor de watersport en verandert het karakter van deze
tot dan toe rustige vorm van vrijetijdsbesteding.

De belangstelling voor het motorboottoerisme is relatief groot, ge-
zien het feit dat reeds in 1907 een motorbootclub wordt opgericht. Mede
als gevolg van de sterke groei die deze tak van sport ondergaat, ont-
staat een behoefte aan een overkoepelende organisatie om de verschillen-
de belangen van gebruikers van de waterwegen op elkaar af te stemmen. Om
problemen tussen de verschillende belangengroepen, waaronder de be-
roepsvaart, te voorkomen, acht men het van groot belang goede onderlinge
afspraken te maken. Bovendien vereist een goede waterínfrastructuur
nogal wat financiële offers, die onmogelijk door individuele personen
kunnen worden opgPbracht. In 1915 wordt daarom de Bond van Watersport-
verenigingen opgericht, die reeds in het oprichtingsjaar zijn eerste
congres organiseert. Wellicht vormt het watertoerisme tijdens de EPrste
Wereldoorlog een goed alternatief voor de toerist die voorheen gewend is
aan buitenlandse vakanties, maar door de omstandigheden wordt gedwongen
zijn vakanties in eigen land door te brengen.

In elk geval is er na 1914 sprake van een zekere groei van deze vorm
van vrijetijdsbesteding, zoals zal blijken uit de verhoogde activiteit
binnen de ANWB, met betrekking tot het watertoerisme.

2.6.4 De Nederlander ontdekt al wandelend het efgen land

Behalve de invloed die de jeugdbeweging in Nederland heeft op de
dynamisering van het maatschappelijk leven in het algemeen, is ze tevens
van betekenis voor het verspreiden van een nieuwe vormen van vrijetijds-
besteding: het nasr buiten trekken en het kamperen, hoewel dit laatste
toch pas na 1918 meer algemeen ingang zal vinden.

Tot 1918 bestaan de meeste jeugdorganisaties nog hoofdzakelijk uit
groepen jongeren afkomstig uit de middengroepen van de samenleving. In
Nederland is het vooral de vrije jeugdbeweging, meer in het bijzonder de
Rwekelingen Geheelonthouders Bond, die het buitenleven, in het bijzon-
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der het wandelen heeft bevorderd. De impuls komt voort uit onvrede met
de bestaande maatschappelijke situatie. Door middel van een zekere
individuele ascese willen deze jongeren komen tot verbetering van de
maatschappelijke orde. De negatieve ontwikkelingen van de moderne in-
dustriële samenieving hebben zich reeds aangekondigd. Ideeën over rein
leven, geheelonthouding, het werk van de Tachtigers en opvoedkundige
vraagstukken staan bij deze groep sterk in de belangstelling (38). Deze
kwekelingenbeweging organiseert al vanaf 1905 jaarlijkse wandeltochten
in de winter en zwerftochten in de zomermaanden. Niet alleen vanuit een
drang om naar buiten te trekken, maar ook met. de bedoeling om contacten
te leggen met andere kwekelingen. Men hoopt dat er een bundeling van
gelijkdenkende bewegingen zal ontstaan. Bovendien bevorderen decgelijke
tochten de natuurlijke en vrije omgang tussen jongens en meisjes, wat
eveneens een van de doelstellingen van de organisatie is (39). Het gaat
hierhij steeds om kleine groepjes jongeren die te voet of per fiets erop
uit trekken, overnachtend bij vrienden of zomaar bij boeren op het plat-
teland. Van kamperen is in die jaren nog maar nauwelijks sprake bij deze
vrije jeugdbeweging. De leden van de K.G.0.8. zijn hoofdzakelijk afkom-
stig uit de onderwijzersstand, de kleine middenstand en de boerenstand.
Zelfs binnen deze groepen weegt het standsverschil nog zwaar. Pas na de
Eerste Wereldoorlog zal deze vrije jeugdbeweging openstasn voor alle
jongeren.

Het naar buiten trekken heeft bij de kwekelingen steeds een centrale
plaats ingenomen, waardoor men het stadsleven en de daarbij behorende
moraal wil ontvluchten. Het buitenleven voldoet aan zowel ethische als
esthetische verlangens van veel jongeren van die tijd (40). Langzaam
maar zeker treedt in deze motivatie enige verandering op. Onder invloed
van het werk van E.Heimans en Jac.P.Thijsse valt een verschuiving waar
te nemen van natuurliefde naar natuurstudie. De beleving maakt meer en
meer plaats voor kennis van de natuur. Na de oorlag zal aan deze behoef-
te ean kennis uiting wocden gegeven in de oprichting van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie.

Flet wandelen komt ook buiten de jeugdbewegingen steeds meer in trek
bij het Nederlandse volk. In de periode na 1914 wordt het wandelen zelfs
zeer populair. Een goedkope vorm van ontspanning die eigenlijk pas voor
het eerst in die periode als zodanig wordt gewaardeerd. Op dit gebied
blijkt dan ook een belangrijke taak te zijn weggelegd voor de ANWB.

2.7 Reisorganisaties en groepsrelzen: de gewone burger kan op rels
De opkomst van reisorganisaties in zowel binnen- als buitenland wijst

op een toenemende belangstelling voor reizen. De eerste reisorganisaties
leggen zich vooral toe op het organiseren van groepsreizen. De deelne-
mers aan deze groepsreizen moet men aanvankelijk zoeken onder de meer
draagkrachtigen die in feite in staat geacht kunnen worden individuele
reizen te ondernemen. Nadat de euto eenmaal zijn intrede heeft gedaan,
valt deze groep dan ook af. Intussen heeft een nieuwe potentiële groep
zich aangediend, het gewone volk. Rond de eeuwwisseling begint deze
verandering merkbaar te worden. Voor het eerst worden er in die tijd
speciale reizen georganiseerd voor minder-draagkrachtigen. In 1906 wordt
de Nederlandse Reisvereniging, de N.R.V. opgericht die, geinspireerd
wordt door het werk van de Engelse Toynbee-travelling-club, onder des-
kundige leiding reizen en excursies organiseert tegen zeer lage prij-
zen. Daarvoor bestaan er in Nederland al enkele kleine Toynbee-reis-
clubs. De N.R.V. is uit deze clubs ontstaan. Het Toynbee werk draagt een
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overwegend filantropisch karakter en moet gezien worden els een soort
cultureel-sociale zorg. De initiatiefnemers noemen de N.R.V. dan ook een
organisatie voor 'ethisch toerisme' (41). Vooral na de Eerste Wereldoor-
log is er sprake van een snelle groei van deze organisatie en daarmee
samenhangend een toename van het aantal deelnemers ean groepsreizen (42).

De N.R.V. is voor de Eetste Wereldoorlog niet de enige organisatie
die zich bezighoudt met de bevordering van het toeristenverkeer. In dit
opzicht verdienen zeker ook genoemd te worden de Vereniging voor Vreem-
delingenverkeer, de VVV, de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club, de
KNAC en de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer,de
ANVV.

De eerste VVV wordt in 1885 opgericht te Valkenburg, waar als gevolg
van een zich uitbreidend toerisme behoefte is ontstaan aan meer voor-
lichting en begeleiding van toeristen.

De ANVV is pas in 1926 ontstaan uit een fusie van een aantal organi-
saties, die op het gebied van vreemdelingenverkeer al enige tijd actief
zijn. Doel van deze organisatie is het bevorderen van het vreemdelingen-
verkeer naar en in Nederland en overzeese gebieden.

De (K)NAC wordt opgericht in 1898 en stelt zich ten doel het automo-
bilisme in Nederland te bevorderen door middel van het verlenen van
service in de vorm van routebeschrijvingen, grensdocumenten, maer ook
technische adviezen aan de automobilist. Bovendien tracht men het ge-
bruik van de auto te stimuleren door alletlei tochten en reizen te
organiseren.
De ANWB zal met een aantal van hen samenwerkingsverbanden aangaan.

C. DE ANWB BREIDT UIT IN OMVANG EN WERKTERREIN

2.8 Naamsverandering in samenhang met veranderde doeistellingen

Als belangrijke wijziging in de doelstelling van de ANWB kan worden
aangemerkt de verschuiving van het accent op wielrijden in al zijn
facetten, naar het toerisme in al zijn facetten met inbegrip van het
wielrijden. In feite is er dus in de doelstellingen niets essentieels
veranderd, maar is er sprake van een uitbreiding van de bestaande werk-
zaamheden naar andere categorieën. Weliswaar heeft men het wedstrijdge-
beuren overgelaten aan anderen, maar van de aanvang af heeft het bestuur
van de ANWB gepleit voor het behartigen van het toeristische aspect van
het wielrijden.

De bijgestelde doelstellingen leiden tot een herbezinning met betrek-
king tot de naam van de organisatie. In 1900 acht het bestuur het moment
gekomen om de doelstelling en de bondsnsam meer met elkasr in overeen-
stemming te brengen. Als argument om tot naamsverandering over te gaan,
wijst men op het feit, dat de bond in de praktijk al lang niet meer een
bond is voor uitsluitend wielrijders (43). Steeds vaker komt het voor
dat mensen lid worden van de bond vanwege hear activiteiten op het
gebied van het toerisme in het algemeen. Het bestuur vindt dan ook dat
deze ontwikkeling tot uiting moet komen in de nasm van de organisatie.

Maar er is nog een andere reden waarom men meer duidelijkheid wenst.
Na de afscheiding van het renwezen in 1898, is er naest de nieuw opge-
richte Unie die de organisatie van het wedstrijdrijden op zich zal
nemen, nog een tweede bond ontstean, zeer tegen de bedoeling van de ANWB
in. Deze bond draagt bovendien de zeer verwarrende nsam Nederlandsche
Wielerbond, waarvan de afkorting N.W.B. nsar de opvatting van het be-
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stuur teveel lijkt op die van de ANWB. Door de leden van het bestuur
wordt genoemde bond dan ook meestal aengeduid met 'Emonsbond', verwij-
zend naar de oprichter. Om aan alle verwarring een einde te maken en om
te voorkomen dat mensen in het land op het verkeerde spoor zullen wocden
gezet, stelt een van de leden van het bestuur voor de ANWB in het
vervolg 'Algemeenen Nederlandsche Wielrijders Bond, Toerclub voor Neder-
land' te noemen. Door de nadruk te leggen op de ondertitel zal ook de
doelstelling van de bond beter tot uitdrukking komen. Het briefhoofd zal
worden gewijzigd in ANWB, Toerclub voor Nederland. De aanwezige leden
van het dagelijks bestuur kunnen zich volledig met het voorstel vereni-
gen en besluiten daarom de zaek nader uit te werken (44).

Op de vergadering van 3 september daaropvolgend komt de kwestie
opnieuw aan de orde en stelt de initiatiefnemer van het voorstel tot
naamswijziging J.C.Burkens definitief voor, de ondertitel te veranderen
in 'Toeristenbond voor Nederland'. De overige leden kunnen zich unaniem
met het voorstel verenigen en besluiten een en ander aan het Algemeen
Bestuur mede te delen (45). Met de Statutenwíjziging van 1905 wordt deze
nsamsverandering officieel in de grondregels van de vereniging opgenomen
(46). De bond gaat voorlopig door het leven onder de naam ANWB Toeris-
tenbond voor Nederland.

2.9 Bestuur en organisatie

2.9.1 Het ledenbestand geanalyseerd

Een van de belangrijkste werkzaamheden van de bond is versterking ven
het draagvlak. Het aantal leden is voor een belangrijk deel bepalend
voor de mate, wearin de doelsteliingen kunnen worden verwezenlijkt.

De afscheiding van het renwezen heeft consequenties voor het ledental
van de bond (zie grafiek4). Tuasen augustus 1898 en augustus 1899 daalt
het ledenbestand met ongeveer 500 leden. Na 1900 is er weer sprake van
een bescheiden groei. De ontwikkeling tussen 1896 en 1898 wordt door
het bondsbestuur vooral verklaard door het feit dat het wielrijden in
die jaren "de gunsteling van de modevorstin" is geworden, terwijl de te-
rugloop in de groei na 1898 voor een belangrijk deel te wijten is aan
zowel het loslaten van het renwezen als aan de invoering van de perso-
nele belasting op rijwielen (47).

Opvallend is dat het wielrijden rond de eeuwwisseling in zijn totali-
teit enigszins stagneert (zie grafiek 3). Vooral het wielrijden binnen
clubverband blijkt minder in trek. In hoeverre de afscheiding van het
renwezen hierop van invloed is geweest, is moeilijk te zeggen. Masr het
is ook niet uit te sluiten, dat de negatieve publiciteit om de wielrij-
derij van invloed is geweest op bepaalde groepen in de samenleving,
waarbij met name gedacht wordt aan de hogere standen. Een andere verkla-
ring is wellicht de opkomst van de auto en de optichting van de Neder-
landse Automobiel Club in 1898 te Nijmegen (48).

Een sanwijzing voor het feit dat het wielrijden als zodanig invloed
heeft ondergsan van de negatieve publiciteit rond deze tak van sport,
vormt het gegeven dat ook het aantal vrouwelijke leden een daling ver-
toont. Vrouwen die in clubverband fietsen hebben geen deel aan het
wedstrijdrijden. Voor hen stast het toeren centrael. De teruggang in het
aantal vrouwelijke leden kan dan ook niet worden verklaard uit het feit
dat clubs, die zich voozal toeleggen op de wedstrijdsport, na de af-



Grafiek 4. Groei van het aantal feden tussen 1898 en 1918
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scheiding van het renwezen minder belang hebben bij het bondslidmaat-
schap.

Wellicht dat vooral de nadruk op de negatieve sapecten van het wiel-
rijden veel vrouwen heeft doen besluiten zich als bondalid terug te
trekken, terwijl weinig nieuwe leden zich aanmelden.

Een volgend kritiek moment dreigt met het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog. Het buitenlands toerisme wordt bemoeilijkt, de binnenland-
se economie verslechtert en de werkloosheid neemt toe.

Ondanks al deze negatieve ontwikkelingen vertoont het ledental geen
teruggang (zie voor exacte aantallen bijlage III). Wel is er enkele
jaren sprake van enige stagnatie in de groei die voor een deel ook wordt
veroorzaakt door het gestegen aantal opzeggingen. Dat geldt met name
voor het jaer 1914 (49).

2.9.1.1 Toeristenverenigingen vervnngen de wielerclubs als tnegetreden organisatirs

Zoals hiervoor is vastgesteld maakt de rijwielsport rond 1900 een
moeilijke tijd door. Het verenigingsleven neemt na 1900 voor het wiel-
rijden in betekenis af en een aantal clubs verdwijnt. Daarvoor in de
plaats komen de toeristenverenigingen die worden aangeduid met de term
'Bondsbelang', gevolgd door de naam van de provincie waar men ia geves-
tigd. Hoewel deze toeristenverenigingen rond 1906 beginnen op te komen,
wordt deze categorie leden pas in het reglement van 1912 als zodanig
vermeld (50).

In 1906 treden de eerste verenigingen toe tot de bond (51). De eerste
toeristenvereniging genaamd 'Bondsbelang in Zuid-Holland', wordt in 1906
in Den Haag opgericht. Het doel van deze vereniging is door saneenslui-
ting de ANWB te steunen en de belangen van de afdeling te behartigen.
Men hoopt dit te bereiken door het organiseren van clubtochten en gezel-
lige bijeenkomsten, het werven van leden en het dagelijks bestuur van de
bond te wijzen op toestanden, die in de afdeling verbetering behoeven
(52). In hetzelfde jaar worden nog enkele verenigingen opgericht, mees-
tal onder de naam 'wielrijdersvereniging', onder andere te Amsterdam,
Haarlem, Rotterdam, terwijl in 1907 in Amsterdam nog een tweede vereni-
ging wordt opgericht. In 1908 volgden Utrecht en Arnhem (53). In alle
gevallen is de doelstelling gelijk ean die van de vereniging 'Bondsbe-
lang' in Zuid-Holland.

2.9.1.2 De instelling van het Junior-lidmaatschap

Eerder is al aandacht besteed aan de problemen rond de minimum toege-
stane leeftijd voor het lidmaatschap van de wielrijders. Oorzaak vormden
de vele klachten over wangedrag van bondsleden. Om het jeugdig element
te weren heeft men sl snel de leeftijdsgrens vastgesteld op 16 jaer. Het
wekt dus enige verwondering, wanneer het dagelijka bestuur op de alge-
mene vergadering van 1900 het voorstel doet de leeftijdsgrens weer naer
beneden te brengen. De reden dat dit onderwerp in 1900 weet bespreekbaar
wordt, heeft te maken met veranderde omstandigheden. Aanvankelijk heeft
elk lid van de bond stemrecht op de algemene vergadering. Dit betekent
dat bijvoorbeeld leden afkomstig uit de grotere bevolkingscentra in
staat zijn bepaalde zaken near hun hand te zetten indien zij dit wensen,
doordat zij getalsmatig gezien grote invloed kunnen uitoefenen op de
stemming binnen de vergadering. Het gebeurt kennelijk nogal eens dat
clubjes gemakkelijk te bewerken jongelui worden gebruikt om bepsalde
beslissingen erdoor te krijgen. Ook bij de door de bond geozganiseerde
feestelijkheden ziet men liever geen al te jonge lieden, omdat de kans



Tabel 11. AantaJ vrouwelijlre kden per disóict

District 1899 1900 1899 1900
abaolute aantallen x x

I Noord-Holland 1.042 944 32,98 31,84
II Utrecht 178 176 5,63 5,94
III Zuid-Holland 1.179 1.088 37,32 36,69
IV Zealaad 64 67 2,03 2,26
V Noord-Brabant 111 101 3,51 3,41
VI Limburg 44 36 1,39 1,21
VII Galderland 293 295 9,28 9,95
VIII Ovarijeeal 67 64 2,12 2,16
IR Dreathe 24 25 0,76 0,84
R Friaelaad 38 43 1,20 1,45
RI Groningan 73 84 2,31 2,83
RII Buitanland 46 44 1,46 1,48

3.159 2.965 100 100
Bron: De Rampioen, 1898, 823; 1899, 740; 1900, 653.

Tabel 12. Aanta! opzeggingrn tussrn ]912 en 1916

Jsar Aaatal Jsar Aantal
1912 1.762 1915 1.601
1913 1.822 1916 1.482
1914 2.307
Bran: Notulea, AV, 22 dec. 1918. Ledanatatietiek
( zie noot 49).
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op ongeregeldheden dan groot is. Aan dit probleem zou ook de bond zelf
schuldig zijn door het stimuleren van wegwedstrijden. Men organiseert ze
niet alleen, maar doet bovendien nog uitgebreid verslag in De Konipioen.
Hierdoor komt. de maatschappelijke carrière van de jongelui.in het ge-
drang. Dit werkt uiteindelijk weer in het nadeel van de bond zo rede-
neert men. Juist van de wielerclubs gaat in de beginperiode de grootste
aantrekkingskracht uit, weliswaar gestimuleerd door de bond. Echter nu
rond 1900 de meeste taegetreden verenigingen meer en meer in verval ra-
ken, neemt ook het gevaar af dat de jongelui ten nadele van hun studie
bestiiurtje gaan spelen en in koffiehuizen qaan vergaderen. De bezwaren
die nm gezondheidsredenen bestonden tegen het wielrijden op jonge leef-
tijd, zijn als gPVOlg van de betere constructie van het rijwiel, onder
meer door betere zadels en het gehruik van luchtbanden, eveneens voor
een belangrijk deel weggenomen. Bovendien is het wielrijden steeds meer
een gezinsgebeuren is geworden, zodat men ook niet meer zoals vroeger
bang behneft te zijn dat de jongeren zich als gevolg van het fietsen aan
het ouderlijk toezicht zullen onttrekken.

A1 deze argumenten doen het dagelijks bestuur besluiten een voorstel
in te dienen met betrekking tot verlaging van de leeftijdsgrens en de
instelling van een afzonderlijke junioren afdeling. Men gaat ervan uit
dat de oprichting van een dergelijke afdeling groot voordeel voor de
bond met zich mee kan brengen. Het is een uitstekende manier om jonge
krachten tijdig onder het bondsvaandel te brengen en te huuden (54).

Op de algemene vergadering van 25 november 1900 wordt het voorstel
van het dagelijks bestuur dan ook asngenomen. Dit heeft vervolgens wel
enkele reglementswijzigingen tot gevolg. Om werkend lid van de bond te
kunnen worden moet men de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Jeugdige
leden van 12 tot 16 jaar hebben echter niet dezelfde rechten als de
overige leden, ze hebben geen stemrecht en kunnen geen bestuursfunctfes
vervullen.

2.9.13 Bnitengewone leden en het lidmaatschap voor het leven

De term buitengewone leden wordt in de daarop betrekking hebbende
stukken nogal eens onduidelijk gebruikt. In het jaarverslag van 1867 is
sprake van buitengewone leden, terwijl deze het jaar dsarop weer ver-
dwijnen, althans niet meer als zodanig worden aangeduid. Het lijkt erop
dat met name in de eerste jaren van het bestaan van de bond, deze tecm
in het algemeen wordt gebruikt om de toegetreden verenigingen aan te
duiden. Pas in 1912 zal de term "buitengewone leden" officieel in het
reglement worden opgenomen. Hieronder wordt verstaan openbare instellin-
gen, stichtingen, zedelijke lichamen, verenigingen, vennootschappen of
corporaties, welke bevoegd zijn als rechtspersoon op te treden. Zij
kunnen de bond steunen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal f.25
(55).

Hoewel reeds in het reglement van 1912 de categorie buitengewone
leden wordt omschreven, duurt het nog tot 25 maert 1914 voordat het
eerste buitengewone lid kan worden ingeschreven (56). Daar deze catego-
rie pas na 1916 enige omvang begint aan te nemen, zal dit onderwerp in
een volgend hoofdstuk nader worden belicht.

Het lidmaatschap voor het leven wordt tijdens de algemene vergadering
van 13 juni 1909 ingevoerd. Met dit initiatief hoopt het bestuur een
vaste kern in de bond te creëren. Van de eerste 50 leden, die in 1910
als levenslid worden ingeschreven, blijkt een meerderheid reeds langer
dan tien jaar lid te zijn, waarmee toch niet geheel aan de eigenlijke
doelstelling wordt beantwoord (57). Men hoopte met de instelling van dit
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lidmaatschap een santrekkelijk alternatief te bieden aan nieuwe leden.
2ij die al lange tijd lid zijn, kunnen in feite reeds tot de vaste kern
gerekend worden. Door het eenmalig storten van een minimum vastgeateld
bedrag wordt men levenslid. De contributie van deze leden fungeert als
een soort fonds en vormt als zodanig ook een vaste bron van inkomsten.

2.9.1.4 Enkele spec(fieke clJfers ult het ledenbestand

Tabel 13 geeft het aantal leden weer per cetegorie per provincie en het
percentage van de bevolking in 1915.

Tabel 13. Stand ledental 31 dec 1915 pr~ afdeling

Afdeling Gew. Echtp. Junior- Levena- Totaal in S v.d.
ledea laden ladan leden bevolk.

I Noord-Hollaad 8.661 481 238 113 9.493 0,79
II Utrecht 2.455 135 31 48 2.669 0,85
III Zuid-Holland 8.883 472 294 150 9.799 0,64
IV Zealaad 991 51 13 23 1.078 0,45
V Noord-Brnbant 1.989 76 18 22 2.105 0,31
VI Limburg 615 27 6 8 656 0,17
VII Galderland 3.593 183 80 56 3.912 0,57
VIII Ovarijasel 1.863 73 38 22 1.996 0,49
IR Draathe 602 6 8 9 625 0,33
R Friealand 1.429 37 13 12 1.491 0,46
RI Groningan 1.809 50 21 19 1.899 0,55
RII Buitsaland 501 13 3 56 573 -
Totaal 33.391 1.604 763 538 36.296 0,55
Brons Notulen, AV 14 juli 1916i Van Holthooa, De Nadezlandee Samenle-

viag, 22 ( zie noot 58).

Hoewel het pezcentage voor een deel berust op een geschat bevolkings-
aantal per provincie is de tendens wel duidelijk. Het aantal bondsleden
blijft in slle provincies nog ruim beneden 1Z van het eantal inwoners.
De provincies met de grote steden scoren het hoogst, terwijl ook Gelder-
land iets boven het landelijk gemiddelde zit.

Limburg, en in mindere a~ate Noord-Brabant en Drenthe zijn het
slechtst vertegenwoordigd. Deze tendens is vanaf het begin van het
bondsbestaan reeds zichtbsaz (zie bijlage IV).

2.9.15 De ANWB een Hollandse of Nederlandse bond?

De AN4lB wordt in de beginperiode door veel Nederlandera nog gezien
ala een 'Hollandse Bond'. Reden voor veel wielrijdere om zich niet bij
de ANWB aan te sluiten. In een hoofdartikel in De Kampioen van november
1886 wordt deze opvatting, in de ogen van de bond een miavatting, aen de
orde gesteld (59). De schrijver van het artikel toont ean dat de belan-
gen van alle Nederlanders worden behartigd. Dsazvoor stean de voor-
zitter, die uit Friesland afkomstig is, en de vice-voorzitter, die uit
de provincie Gelderland komt, borg. Dat niet alle wenaen van elke pro-
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vincie meteen kunnen worden ingewilligd, heeft te maken met het leden-aantal. Hoe meer leden hoe meer werkzaamheden kunnen worden verricht.
In de praktijk is het zeker zo dat het bestuur van de ANWB bij dekeuze van haar projecten wel degelijk rekening houdt met het ledenaantal

in een bepaalde provincie. Men voelt dit als een verplichting aan de
leden. Anderzijds onderkent men eveneens de propagandistische werking
van de uitvoering van werkzaamheden in provincies waar nog maar weinig
wielrijders lid van de vereniging zijn. Het is steeds een afwegen vanbelangen.

Toch zijn er enkele provincies waar de behoefte aan een eigen bond
duidelijk aanwezig blijft. Waar dat het geval is, is men ervan overtuigd
dat men onvoldoende profíteert van het werk van de landelijke bond en
wenst men baas in eigen huis te zijn. Deze behoefte san decentralisatie
openbaart zich in Friesland, Twente en Limburg. In Limburg is het nooit
tot een afsplitsing gekomen, Friesland en Twente daarentegen hebben
tijdelijk een eigen bond gehad. In 1900 ontstaat enige toenadering
tussen de Twenthsche Wielrijdersbond en de ANWB. Het ANWB-bestuur achthet wenselijk de toegestoken hand aan te grijpen en geen bezwaar te
maken tegen de voorwaarden die zijn gesteld om deze toenadering mogelijkte maken (60). De Friese Wielríjders Bond heft zichzelf in 1905 weer op,
waarna 400 leden overstappen naar de ANWB (61). Deze tijdelijke decen-
tralisatie heeft uiteindelijk geen invloed gehad op het santal dis-
tricten, uiteraard wel op het ledental. De behoefte van enkele provin-
cies om een eigen bond op te richten is volgens de auteur van eerderge-
noemd artikel volkomen ongegrond en onnodig, omdat alle provincies of ze
nu veel af weinig leden tellen, in het bestuur van de ANWB zijn verte-genwoordigd door middei van een efdelingsbestuur. De afgevaerdigden van
alle provincies vormen samen het algemeen bondsbestuur. Weliswaar is ereen relatie tussen het aantal leden en het aantal afgevaardigden zoals
elders al is besproken.

Eind 1915 blijven de meeste niet 'Hollandse' provincies nog steedsachter op het landelijk gemiddelde. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
het vooral de stedelijke bevolking is die zich aansluit bij de ANWB.

2.9.1.6 ('ontributieverhogingen weinig invloed op ledental

Hoewel het bestuur van de bond beseft dat het geen populair middel is
blijken contributieverhogingen in de praktijk weinig invloed uit te
oefenen op het ledenaantal. Wegens uitbreiding van de werkzeamheden of
als gevolg van economisch slechte tijden wordt men regelmatig tot ditmiddel gedwongen om de financiën van de bond op peil te houden. In het
eerste geval zal het gemakkelijker geaccepteerd worden dan in het
tweede. Ook na contributieverhogingen blijft het aantal leden toenemen
(zie bijlage III).

De contributie die in 1891 is vastgesteld op f. 3. per jsar voor eenwerkend lid blijft tot 1918 op dat niveau gehandhaafd. De contributievoor de niet-werkende leden, ook wel kunstlievende leden genoemd, isvanaf de oprichting tot aan 1918 steeds op minimaal f. 1,50 per jaarblijven staan. Veel leden betalen echter meer. Voor een overzicht van decontributie voor de verschillende categorieën zie bijlage VII.
2.9.1.7 De afdeling Nederlnndsch-Indlé richt zusterbond op

In hoofdstuk I zijn de problemen rond de afdeling Nederlandsch-Indiëreeds san de orde geweest. Nederlandsch-Indië neemt als afdeling een
bijzondere positie in. Eind 1898 wordt voorgesteld de contributie terug
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te storten en met dat geld evenals in Nederland hulpkisten te laten
plaatsen, consuls te benoemen en bondshotels en -café's aan te wijzen
(62). Ondanks deze toegeeflijke houding kan het bestuur niet beletten
dat in 1904 de Nederlandsch-Indischen Wielrijdersbond wordt opgericht.
Het doel van de N.I.W.B. is als zustervereniging toenadering te zoeken
tot de ANWB, teneinde het orgaan van de bond, De Km~tpioen,als het hare te
kunnen verkrijgen (63). Ook de werkzaamheden die men zich ten doel heeft
gesteld, komen vrijwel geheel overeen met die van de ANWB. Totdat men
toestemming heeft om De Kanepioen als orgaan san de leden ean te bieden,
zal het bestuur door middel van een bi jvoegsel bij het Ba(aviaans Nieuwsblad
de leden van mededelingen voorzien.

Uiteindelijk ziet men af van de mogelijkheid die De Kanrpioen zo kunnen
bieden vanwege het feit dat het nieuws reeds verouderd is als het in
Nederlands-Indië aankomt. Bovendien blijken de kosten te hoog (64). Van
meet af aan heeft men het plan om in tegenstelling tot Nederland een
decentrale organisatie op te richten. De omstandigheden maken dit nood-
zakelijk. Elk gewest kan een afdeling oprichten met een eigen bestuur en
eigen geldmiddelen. De algemene belangen van de A.N.I.W. worden centraal
geregeld, zoals de uitgifte van het bondsblad en de algemene corres-
pondentie (65).

In 1904 wordt tevens een deel der beperkingen voor het lidmaatschap
opgeheven door gezeten inlanders en Chinezen, die te goeder naem en faam
bekend staan, als lid op te nemen. Het bestuur van de A.N.I.W. is van
mening dat het aannemen van inlandse hoofden een gunstige invloed kan
hebben op de aanleg en het onderhoud van wegen. Hetzelfde geldt voor de
Chinezen die veel grond bezitten. Men denkt dat zij door het lidmaat-
schap van de bond, hun wegen beter zullen onderhouden (66). Dit alles
is van groot belang voor het toerisme in Nederlands-Indië.

Voor de ANWB heeft de kwestie Nederlands-Indië met deze verzelfstan-
diging afgedaan.

2.9.2 Het flnancleel beteid van de bond georganlseerd

De eerste jaren is er nauwelijks spreke van een duidelijk financieel
beleid. Een begroting wordt niet gemsakt. Wel wordt het financieel
jaarverslag van de penningmeester elk jaar gecontroleerd door een daar-
toe samengestelde kascommissie. Naermate de organisatie groeit, worden
van verschillende zijden opmerkingen gemaskt over deze handelwijze. Men
acht het steeds wenselijker om aan de uitgaven van de bond een behoor-
lijk opgemaakte en vastgestelde begroting ten grondslag te leggen. Het
dagelijks bestuur vangt deze signalen op en acht in 1900 de tijd gekomen
dit probleem voor te leggen aan de algemene vergadering.

Dit overleg mondt uit in een nieuwe regeling, die met ingang van 4
maart 1900 van kracht wordt. Het beheer van de bondsfinanciën wordt
opgedragen san een penningmeester-administrateur, die geen deel meer
uitmaakt van het dagelijks bestuur. Hij zal door het algemeen bestuur
worden benoemd en ontslagen en heeft zich te houden aan de regels die
het bestuur voorschrijft. Op elke vergadering van zowel het dagelijks
als algemeen bestuur, moet verslag worden uitgebracht met betrekking tot
de stand van zaken (67). Tevens zullen de gelden van de bond worden
gedeponeerd bij een bankinstelling.

Op 1 januari 1901 heeft de wisseling in de bemanning van het penning-
meesterschap plaats. G.A.Sprenger neemt de plaats in van A.Koolhoven.
Daazdoor wordt het gemakkelijker veranderingen door te voeren.

Met het maken van een degelijke begroting wil men in de toekomst
voorkomen, dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de inkomsten
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van de bond. Bovendien wil men de schijn vermijden uitgaven te doen die
niet in overeenstemming zijn met de bedoelingen van het algemeen be-
stuur. Op de vraag welk college de begroting moet sanctioneren, acht het
dagelijks bestuur het wenselijk dit te laten doen door het algemene
bestuur en wel in de tweede helft van de maand december. De algemene
vergadering wordt minder geschikt geacht voor deze taak, omdat daar veel
mensen aanwezig zijn die nauwelijks kennis hebben van de gang van zaken
binnen de bond. Overigens is het dagelijks bestuur wel van mening dat
een goede begroting moeilijk te maken is vanwege de wisselvallige inkom-
sten en uitgaven. Men wil steeds op onverwachte ontwikkelingen kunnen
inspringen.

Zijn de uitgeven al wisselvallig, de inkomsten zijn mogelijk nog
wisselvalliger. Het jaarlijks aantal nieuwe leden blijkt voor een be-
Langrijk deel afhankelijk van het weer in het voorjaar. Is het weer in
de maanden april, mei en juni mooi, dan melden zich steeds veel nieuwe
leden, maar is het weer in die maanden slecht dan heeft dat onmiddellijk
zijn weerslag op het ledental. Velen vinden het dan niet meer de moeite
om voor een half jaar het lidmastschap voor een jaar te betalen.

De verkoop van Rcr.cwijzen, atlassen en kaarten is weer sterk afhankelijk
van het aantal leden.

Een andere onzekere factor blijkt De Karnpèoen te zijn, daar men voor
zijn inkomsten afhankelijk is van de reclamecontracten. Een enkel con-
tract meer of minder kan soms duizenden guldens verschil opleveren.

Tevens blijkt het samenstellen van een begroting problemen op te
leveren, omdat bij de cijfers van de voorafgaende jaren vaak verschil
van mening bestaat over de hoofden waeronder een en ander moet worden
geboekt (68). Ondanks al deze problemen wordt er in 1901 voor het eerst
een vast stelsel sangenomen dat als leidrasd moet dienen voor de toekom-
stige begrotingen. Daarmee blijken nog niet alle problemen te zijn
opgelost. In 1906 wordt het bestuur door de balanscommissie, die hoofd-
zakelijk door zakenlieden wordt bemand, op de vingers getikt met betrek-
king tot de post 'afschrijvingen'. Deze wordt te veel nasr willekeur en
zonder bepaald systeem vastgesteld (69).

De maatregel om de penningmeester geen deel te laten uitmaken vn het
dagelijks bestuur wordt in 1912 weer ongedaan gemsakt. Het algemeen
bestuur beklaagt zich al enige tijd over het feit onvoldoende op de
hoogte te zijn van de financiële gang van zaken, om de begroting op
verantwoorde wijze te kunnen beoordelen. Om aan dit probleem tegemoet te
komen wordt in 1912, naast de bestaande balanscommissie, een commissie
van financiën ingesteld, samengesteld uit leden van het algemeen bestuur
(70). Deze commissie moet de schakel vormen tussen de penningmeester en
het algemeen bestuur. De belangrijkste teak bestaat in het geven van
adviezen aan het bestuur met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van
de vereniging.

Ondanks al deze controlemechanismen komt er in 1917 opnieuw kritiek
op het financiële beleid van de bond vanuit het algemeen bestuur. Reden
voor deze kritiek vormt het feit dat enerzijds het ledental groeit, dus
ook de inkomsten, terwijl anderzijds de tekorten toenemen. (zie grafiek
5). Men wil weten wat de eigenlijke oorzaak is, omdat men het vermoeden
heeft dat er onvoorzichtig wordt gehandeld. Het bestuur heeft intusaen
het pand aan de Parkstraat in Den Haag aangekocht en men wil weten hoe
dit is gefinancierd (71). Ook het feit dat voor de officiële opening van
het betreffende pand, het algemeen bestuur niet is uitgenodigd, heeft
nogal wat ergernis opgewekt. Verder blijken stukken die voor het alge-
meen bestuur zijn bedoeld daar niet altijd aan te komen. Rortom, redenen
te over om als bestuur aan de bel te trekken. Het dagelijks bestuur
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verweert zich met de opmerking dat de bond op dat moment voor de keuze
staet "te werken of te vegeteren". Het eerste kost geld, het tweede
sympathie en indirect dus nog meer geld.

Om te bewijzen dat het bestuur zorgvuldig omgaat met de financiële
middelen, wordt gewezen op het feit dat het sangekochte pand geheei
onbelast is (72).

De problemen met het algemeen bestuur worden in een geheime vergade-
ring uitgebreid aan de orde gesteld. Uit de geheime notulen blijkt dat
veel leden problemen hebben met de airt ocratische opstelling van de
penningmeester en zijn manier van boekhouden die men omschrijft als een
boekhouding van het jaar nul. Men heeft behoefte aan een cormnissie van
toezicht of controle. Het dagelijks bestuur ziet deze taak weggelegd
voor de accountant. Van zijn kwaliteit hangt het af of er sprake is van
een goede controle. Om die reden heeft men in 1916 dan ook gekozen voor
een nieuwe accountant (73). De kritische opmerkingen hebben in elk geval
geresulteerd in een, zij het zeer kleine winst voor 1918 en 1919.

De winsten van de vereniging die niet direct nodig zijn, worden
zoals dat al langer gebruikelijk was naar het inzicht van de penning-
meester en onder goedkeuring van het dagelijks bestuur belegd. Behalve
op de geldmarkt, wordt een deel belegd in fondsen die direct of indirect
iets te maken hebben met het toerisme. Hieronder vallen bijvoorbeeld
activiteiten van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, zoals de
aankoop van natuurgebieden, maar ook de aanleg van jachthavens en derge-
lijke.

2.9.3 De bestuurlijke organisatle ter dlscussie

De groeiende organisatie stelt het bestuur telkens opnieuw voor
problemen met betrekking tot zeggenschap en verantwoordelijkheden. Met
de uitbreiding van het aantal leden nemen de werkzaamheden toe en daac-
mee ook het aantal bestuursleden en stemgerechtigden. Om dit laatste
aantal enigszins in de hand te houden, is men voortdurend genoodzaakt de
norm voor de vertegenwoordiging aan te passen.

In 1901 wordt weer eens een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. Tot
1000 leden kan men 3 afgevaardigden en 6 stemgerechtigden per district
kiezen en voor elke volgende 1000 steeds 1 afgevaardigde en 2 stemge-
rechtigden. Ook de ondergrens wordt opgetrokken. Lag deze tot dan toe
bij 50 leden, nu komt deze te liggen bij 150 leden (74). Deze normen
blijven vervolgens tot 1918 gehandhaafd. Ze gelden echter niet voor de
buitenlandse districten. Ongeacht het aantal leden kunnen deze distric-
ten maar 1 afgevaardigde en 2 stemgerechtigden sanwijzen. Vanaf 1901
wordt er naast een minimum aantal vertegenwoordigers ook een maximum
aantal vastgesteld. Geen enkel district kan zich door meer dan 8 afge-
vaardigden en 16 stemgerechtigden laten vertegenwoordigen.

2.93.1 Kridek op de algemene vergadering

Zoals in de jaren negentig van de vorige eeuw komt het functioneren
van de algemene vergadering in 1908 opnieuw ter discusaie. Deze keer is
de kritiek afkomstig van de besturen van de toeristenverenigingen -
'Bondsbelang' van Noord-Holland, Friesland, Utrecht en Gelderland. Zij
stellen aan het dagelijks bestuur voor om het instituut 'Stemgerechtigde
leden ter Algemeene Vergadering' niet langer te bestendigen. Reeds
enkele jaren is hen gebleken, dat genoemd college geen enkele reden van
bestean heeft. Men vraagt zich af hoe de meerderheid van deze leden in
staat is te oordelen over zaken, wearean iedere voorafgaande studie
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ontbreekt. Slechts een maal per jaar is het genoemde leden vergund over
verschillende onderwerpen te stemmen. Bijkomend argument zijn de hoge
kosten die aan dit college zijn verbonden, aangezien voor deze leden
steeds reis- en verhlijfkosten moeten worden vergoed (75).

Het dagelijks bestuur brengt op dit voorstel een pre-advies uit.
Daarbij wordf. gewezen op de maatregel die het in 1891 al noodgedwongen
heeft moeten nemen. F.en maatregel die door het bestuur ervaren wordt als
een noodzakelijk kwaad. Waar in het bovenstaande wordt voorgesteld nog
een sr.ap verder te gaan, door het instituut 'Stemgerechtigden ter Alge-
meene Vergadering' op te heffen, in die zin dat buiten de bestuursleden
geen enkel bondslid nog een stem mag uitbrengen over bondszaken, moet
het dagelijks bestuur toch vaststellen dat dit zeer ongewenst is. Deze
maatregel zou betekenen dat er een autocratische toestand gaat ontstaan,
die het algemeen bestuur tot souvereine macht in de bond zal verheffen.
Daarvoor voelt het dagelijks bestuur niets. Als er al sprake van veran-
dering moet zijn, dan geeft men de voorkeur aan de situatie van voor
1891, waarbij weer alle werkende leden stemgerechtigd zijn. Wil men
echter voorkomen dat zich weer dezelfde problemen gaan voordoen als
destijds, dan moet men dit idee afwijzen en adviseert zulks dan ook (76).

In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juni 1909 wordt
deze kwestie vervolgens uitvoerig besproken. In het voorstel van de
toeristenverenigingen worden, aldus het algemeen bestuur, twee onjuiste
argumenten aangevoerd. In de eerste plaets is het niet juist dat de
stemgerechtigden alleen toegang hebben tot de algemene vergadering, ook
de afdelingsvergaderingen zijn voor hen vrij toegankelijk, in de tweede
plaats ontvangen ze geen vergoeding doch alleen reiskosten.

Het algemeen bestuur vreest bij afschaffing een te grote macht van
het dagelijks bestuur. Zowel het dagelijks als het algemeen bestuur
heeft geen behoefte aan een dergelijke situatie. Het instituut "stemge-
rechtigden" functioneert voor het bestuur als een soort veiligheids-
klep. Men is het overigens wel eens over het feit dat het instituut voor
verbetering vatbaar is. Maar daarmee zullen de afdelingen zelf moeten
beginnen door meer bekwame afgevaardigden te kiezen. De afdelingsver-
gaderingen worden in de regel ook slecht bezocht, zodat iemand met zeer
weinig stemmen gekozen kan worden tot stemgerechtigde. Uiteindelijk
wordt op het voorstel niet verder ingegaan, waarmee deze kwestie weer
van de baan is (77).

2.9.3.2 Restuursvergaderingen op zondag

Vanaf het begin van de oprichting van de bond is het gewoonte geweest
om op zondag te vergaderen. Voor de meeste bestuursleden vormt dit nooit
enig probleem. De zondag immers is de enige vrije dag en het reizen
neemt veel tijd in beslag. Men moet er in een aantal gevallen dan ook
een hele dag voor uittrekken. Toch ontstaat er langzaam maar zeker enig
verzet tegen het vergaderen op zondag zowel vanwege gezinsbezwaren als
godsdienstbezwaren. Een aantal leden wenst om die redenen de vergaderin-
gen niet langer meer te bezoeken. In 1914 heeft het bestuur op aandrang
van een aantal leden de vezgaderingen verplaatst naar de zaterdag, maar
dit blijkt niet het gewenste resultaat op te leveren. Men neemt de zsak
opnieuw in onderzoek en gaat na welke dag het meest geschikt is. De
voorkeur gaat op dat moment uit naar een werkdag. Dit hoeft niet op
bezwaren te stuiten aangezien de meeste leden een onafhankelijke positie
bekleden, waardoor ze gemakkelijk een vrije dag kunnen nemen om te
vergaderen. Voor leraren en ambtenaren is deze maatregel echter zeer
ongunstig; zij kunnen door verplaatsing naar de werkdag in de meeste
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gevallen de vergaderingen niet langer bijwonen. Uiteindelijk kiest men
noodgedwongen voor een soort compromis. In de zomer zal men op een
werkdag vergaderen, terwijl men in de winter terugkeert naar de zondag
en aldus wordt besloten (78). In 1917 zal opnieuw besloten worden de
vergaderingen als vanouds op zondag te houden ondanks de besteande
bezwaren. De belangstelling blijkt op zondag toch groter dan op de
werkdagen (79).

2.9.33 WiJzigingen in bestuur en personeel leiden tot Qedachten aan centrnilsatle

Eind 1899 kondigt A.Koolhoven, penningmeester van de bond, aan zich
vanwege drukke werkzaamheden terug te willen trekken uit het bondsbe-
stuur. Ook F.Netscher, hoofdredacteur van De Kmrrpioe~i, zal het dagelijks
bestuur verlaten.

Omdat de werkzaamheden zich uitbreiden, wordt het eantal leden van
het dagelijks bestuur in 1900 uitgebreid tot acht (80).

Het aftreden van de penningmeester geeft het bestuur de gelegenheid
om de werkzaamheden op financieel terrein opnieuw te definiëren. Zoals
eerder is opgemerkt wordt de functie van de penningmeester uitgebreid.
Op de vacature vooc het penningmeesterschap hebben een kleine tachtig
personen gesolliciteerd, waaronder legerofficieren, administratieve
krachten, burgemeesters, secretarissen, gemeente-ontvangers en hoofden
van scholen (81). Zowel de nieuwe penningmeester als de nieuwe hoofdre-
dacteur maken niet langer deel uit van het dagelijks bestuur.

Een jaar later kondigt J.C.Burkens san het secretarieat neer te
willen leggen en wel om particuliere redenen. Het dagelijks bestuur
stelt dsarop voor om in het vezvolg de secretariaatswerkzaamheden op te
dragen aan een eerste secretaris, die lid zal zijn van het dagelijks
bestuur en de talrijke andere werkzaamheden, die langzamerhand door
Burkens aan het secretarieat zijn toegevoegd, in het bijzonder de min of
meer zelfstandige leiding van de dagelijkse bondszaken, af te scheiden.
Het gaat om de Kampioens-administratie en de administratie met betrek-
king tot de buitenlandse bonden. Deze zullen onder het beheer van de
penningmeester-administrateur worden gesteld, die dearvoor f 300,-- per
jear extra zal ontvangen. Ook de eerste bediende van de secretaris zel
overgaen naar de penningmeester.
Het bondssecretariast is tot nog toe gevestigd te Hasrlem waar Burkens
woonachtig is, msar met aftreden van de seccetaris is het beatuur niet
langer aan deze plaats gebonden.

Op dit moment wordt ook voor het eerst gedacht aan de mogelijkheid
tot centralisatie. Hoewel er voorstanders zijn van het idee is men toch
nog zeer voorzichtig, omdat ervaringen van buitenlandse bonden wijzen op
vermindering van kracht in de provincie als gevolg van centralisatie
(82).

Als in 1898 een tweede klerk ter ondersteuning van het werk van de
secretaris wordt aangesteld, komt het bestuur voor het eerst met het.
nadrukkelijk voorstel deze persoon op het bureau van de secretaris te
laten werken en niet, zoals gebruikelijk thuie (83). Dit ia te zien ala
een eerste atap in de richting van centralisatie van arbeid.

Hoewel in 1900 nog wordt toegeataan dat de nieuwe penningmeester-
administrateur zich mag vestigen in Hearlem, zijn er toch el gedachten
om over enkele jaren deze bondsdienat over te brengen naar Amsterdam.

De werkzeamheden worden verspreid over het land uitgevoerd. Zo zetelt
de financiële administratie dua in Haarlem, het secretariaet in Den
Haag, de wegwijzerdienst te Dordrecht, het hoofdconsuleat te Arnhem,de
redactíe van De Kmnpioen te 1w.ello en het watertoerisme te Amster-
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dam
In 1908 worden de leden van het dagelijks bestuur benoemd voor de

tijd van vier jaar, terwijl jaarlijks twee leden volgens een door het
algemeen bestuur bij loting op te maken rooster, moeten aftreden (84).
Dit om een grotere continulteit binnen het bestuur te wasrborgen.

2.93.4 Problemen rond de eerste vrouwel~ke kandidaat voor het consulschap

Hoewel het aantal vrouwelijke bondsleden sterk toeneemt, is er voor
hen nog steeds geen plaats binnen het dagelijks of algemeen bestuur
weggelegd. Dat er in 1900 toch een vrouw tot consul wordt benoemd, heeft
weinig te maken met vooruitstrevendheid binnen de bond.

In Friesland is in 1900 dooc de toenmalige afdelingsconsul de benoe-
ming tot consul gevraagd van een zekere mejufftouw D.J.Menzel, dochter
van een predikant te Beesterzwaag. Op de vergadering van de afdelings-
consuls te Utrecht wordt echter de wenselijkheid, om dames te benoemen
tot consul, niet door ieder gedeeld. Men verzoekt daarom het dagelijks
bestuur, dat de benoeming van consuls moet bekrachtigen, om in dit
geval niet over te gaan tot benoeming. Het dagelijks bestuur wordt
hiermee in een enigszins moeilijk parket gebracht. Enerzijds kan men
begrip opbrengen voor de beslissing van de consulvergadering, anderzíjds
blijken er door de afdelingsconsul al vergaande stappen te zijn onderno-
men, die het moeilijk maken de benoeming geen doorgeng te laten vinden.
Daarom wordt vonrgesteld de benoeming van bovengenoemde vrouw, ondanks
alle tegenstand, toch te sanctioneren, enkel op grond van het gevorderde
stadium, waarin een en ander al terecht is gekomen. Hoewel het dagelijks
bestuur niet onverdeeld achter het voorstel staet deze vrouw toch maar
te benoemen, wordt het voorstel met drie tegen twee stemmen aangenomen.
De beide tegenstemmers zijn pertinent tegen benoeming van vrouwen tot
consul. Om toch nog enigszins aan de opvattingen van de tegenstemmers
tegemoet te komen, wordt er vervolgens nog een voorstel aengenomen,
inhoudende dat aan de afdelingsconsuls bericht zal worden dat het dage-
lijks bestuur het niet wenselijk acht dames tot consul voor te dragen
(85). Voorlopig zal het dan ook bij deze ene benoeming blijven.

2.9.4 Salarissen voor bondsambtenaren, vergoedingen voor bestuursleden

Reeds kort na de oprichting van de bond heeft het bestuur besloten om
de onkosten die leden van het bestuur omwille van het bondswerk moeten
maken, te vergoeden,

In eerste instantie gaat het om werkelijk gemaakte kosten in de vorm
van reis- en verblijfkosten. A1 snel komen hier secretariaatskosten bij.
Druk bezette bestuursleden nemen klerken of schrijvers in dienst, die
voor hen een deel van het bondswerk uitvoeren. Ook hiervoor worden
vergoedingen gegeven.

Een volgende stap is dat niet de bestuursleden persoonlijk mensen in
dienst nemen, maer dat de bond personeel geat werven. In de beginperiode
gaat het nog vitsluitend om administratief personeel, ter ondersteuning
van het voorzitterschap, van het secretariaat en het bondsorgaen. Near-
mate de werkzaamheden zich uitbreiden, neemt ook het aantal mensen in
loondienst toe.

Er wordt in dit opzicht duidelijk onderscheid gemaakt tussen perso-
neel eti bestuursleden. In principe ontvangen bestuursleden voor hun
bondswerkzaamheden geen salaris. Wel worden in sommige gevallen vergoe-
dingen toegekend, afhankelijk van de kosten die bepaalde werkzaamheden
met zich meebrengen.
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De vergoeding voor de secretaris voor het jaar 1901 wordt vastgesteld
op f 800,--, terwijl het salaris van de penningmeester-administrateur
voor het jaar 1900 is vastgesteld op f 1.500,-- (86). Deze laatste maskt
sinds 1900 geen deel meer uit van het dagelijks bestuur en wordt dus als
ambtenaar aangemerkt.

Het is moeilijk een goed beeld te schetsen van de salarisontwikkeling
in die tijd, omdat niet steeds duidelijk is hoeveei uur er per week door
de verschillende ambtenaren wordt gewerkt. Zeker is, dat niet alle banen
full time banen zijn. Tot 1905 worden verscheidene klerken aangenomen
alleen voor de avonduren. Deze mensen hebben overdag een andere baan. Na
1905 komt dit niet meer voor en is het streven gericht op uitbanning van
avondwerk (87). Bovendien wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt in
vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten en vergoedingen die toege-
kend worden aan bestuursleden op basis van hun functie.

In bijlage VIII is een overzicht gegeven van de post salarissen. Voor
de periode 1898-1918 is geen onderscheid gemaakt in salarissen voor
werknemers en toelagen voor leden van het dagelijks bestuur. Tot 1910
ontvangen drie leden van het dagelijks bestuur een toelage, namelijk de
hoofdconsul, de secretaris en het hoofd van de dienst wegenverbetering,
wegwijzers, hulpkisten en voetpompen. Jaarlijks worden de salarissen van
de verschillende ambtenaren bezien en, indien nodig, aangepast. Deze
aanpassing is niet aan bepaalde regels gebonden. Soms volgt men de
schaal voor overheidsambtenaren, maar vaak ook niet. Het bestuur behoudt
zich het recht voor om afhankelijk van de omstandigheden de salarissen
te regelen.

In grafiek 6 wordt de salarisontwikkeling in beeld gebracht. Tussen
1898 en 1918 stijgt de post salarissen aanvankelijk sterker als gevolg
van uitbreiding van het aantal personeelsleden dan door verhoging van de
salarissen. In 1908 heeft de bond vier en twintig vaste krachten in
dienst, onder wie zeven vrouwen. In 1916 zijn er dertig personen in
dienst, onder wie acht vrouwen, terwijl dit aantal in 1914 en 1915
respectievelijk twee en dertig en zeven bedraagt (88). Geen spectacu-
laire groei dus. De sterke stijging van de salarissen in 1916 heeft te
maken met een verhoging ten gevolge van de oorlogsomstandigheden.

Sedert 1915 ontvangen de bondsambtenaren ter compensatie van de sterk
gestegen kosten van levensonderhoud een zogenaamde duurtetoeslag op hun
salaris. Aanvankelijk bedraagt deze toeslag lOX (89). Na 1916 zal deze
nog enige malen worden aangepast.

De best betaalde baan binnen de bond is die van secretaris-penning-
meester. In 1914 wordt zijn salaris vastgesteld op f 2.800. per jaar. De
leagstbetaalde baan is die van conciërge. Deze verdient in 1914 f 200.
per jaar. Een jongste bediende ontvangt in 1914 tussen f 330. en f 400.
per jaar. De best betaalde vrouwelijke werkkracht ontvangt op dat moment
f 900. per jear (90).

De post salarissen bedraagt ten opzichte van de totale uitgaven in
1905 - 2,35X, in 1914 - 3,70X en in 1918 - 3,27X (91). Dit betekent een
relatieve bezuiniging op de salariskosten tussen 1914 en 1918 ondanks de
duurtetoeslag. Dit heeft wellicht te maken met de stagnatie in bepaalde
werkzaamheden.

Leden van het dagelijks en het algemeen bestuur, commissieleden,
afdelingsconsuls en hun plaatsvervangers hebben reglementair recht op
vergoeding van reis- en verblijfkosten. De verblijfskosten zijn vastge-
steld op vijf gulden, indien men langer dan zes uur van huis is en op
tien gulden, indien het verblijf elders langer dan achttien uur duurt
(92).



Grafiek Q Salorissrn en toelagen dusen 18A6-1918
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Voor het jaar 1914 wordt door de reglementscommissie een voorstel
ingediend met betrekking tot een nieuwe regeling van vergoedingen. Dit
voorstel is gedaan, nadat enige bestuursleden hierop hebben aangedron-
gen.

De voor 1914 voorgestelde regeling houdt in, dat genoemde personen
recht hebben op een vergoeding voor gebruik van een noenmaal van f 1,50,
voor een middagmaal van f 3,50 en voor nachtlogies met ontbijt van f
3. tot ten hoogste f 5. Deze beperking is nodig om de kosten enigszins
te kunnen beheersen. Grondslag voor deze regeling vormt de opvatting dat
zij die tijd en arbeid beschikbaar stellen voor de bond, niet nog eens
uit eigen zak allerlei uitgaven moeten bestrijden (93).

De reis- en verblijfkosten stijgen tussen 1898 en 1918 zowel als
gevolg van een toenemende bedrijvigheid als door een stijging van de
kosten van levensonderhoud en lonen, welke doorwerken in de restaurant-
en hotelprijzen en tarieven voor het openbaar vervoer (zie bijlage VI).
Het laatste is zeker het geval tijdens de Eerste Wereldoorlog. De reis-
en verblijfkosten bedragen in verhouding tot de totale uitgaven in 1901
- 0,63x, in 1914 - 0,77Z en in 1918 - 0,64Z (94). Ondanks de gestegen
kosten tussen 1914 en 1918 stijgen de relatieve kosten niet. Ook dit
hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met de teruggang in bepaalde
werkzaamheden.

2.9.5 Aandacht voor secundatre arbeidsvoorwaarden: instelling van een pensioen-
fonds

In de loop van 1906 krijgt het dagelijks bestuur de opdracht om een
commissie te benoemen, die tot doel heeft een regeling op te stellen
voor een pensioenverzekering voor bondsambtenaren. Agenten van verzeke-
ringsmaatschappijen worden uitgesloten van deelneming (95).

Eind 1906 wordt een lijst samengesteld van alle bondsambtenaren die
mogelijkerwijs onder de pensioenregeling kunnen vallen. De vraag daarbij
is of ook part-timers en ouderen ervoor in aanmerking moeten komen (96).
Het dagelijks bestuur ziet het liefst ook de oudere werknemer opgenomen
in het pensioenfonds, maar erkent dat dit de zaak wel enigszins gecom-
pliceerd maakt.

In april 1907 wordt de nieuwe regeling voorgelegd aan het algemeen
bestuur. Deze komt erop neer dat voor elke ambtenasr in vaste dienst
jaarlijks een zodanig bedrag zal worden afgezonderd dat men bij het
verlaten van de dienst op vijfenzestig-jarige leeftijd, in staat is een
lijfrente te kopen van zoveel zestigste delen van zijn salaris als men
jaren in dienst van de ANWB is geweest, met dien verstande dat de
lijfrente niet meer behoeft te bedragen dan de helft van bedoeld salaris
ingaande op 1 januari 1907. Bij het bepalen van het aantal dienstjaren
komt elke twee jaar voor 1907 in dienst van de bond doorgebracht, voor
één jaar in berekening. Bij eervol ontslag van een ambtenaar voor de
leeftijd van 65 jaar wozdt het bedzag dat voor hem gereserveerd is,
uitgekeerd, terwijl bij overlijden dit aan de rechthebbende in de eerste
grsad of san hen voor wie de overledene kostganger was. De rente van de
bedragen, geschat op 3,5I, wordt jearlijka bij het kapiteal gevoegd. De
bepalingen zullen om de vijf jaar worden herzien.

Voor hen die reeds in dienst zijn, zal de bond de jaarlijkse premies
storten, alsook het bedrag dat volgens de overgangsregeling eanwezig
moet zijn. Van toekomstige werknemers zal 25I van de premie worden
ingehouden op het salaris. De overgangsregel houdt in dat voor alle in
dienst zijnde ambtenacen het bedrag zal worden gestort dat sanwezig zou
zijn indien de bepalingen zouden hebben gegolden op het tijdstip dat men
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in vaste dienst trad, met dien verstande dat het aantal jaren door twee
gedeeld moet worden. De overgangsbepaling zal in vijf jaar worden gerea-
Liseerd, dat wil zeggen elk jaar 20Z (97).

Het dagelijks bestuur bepaalt voorts dat het kapitaal van het pen-
sioenfonds zal worden belegd in effecten en zai worden bewasrd in de
safe (98).

In 1915 wordt het fonds herzien. Bij de instelling van het pensioen-
fonds is overeengekomen dat men in 1912 de zaak opnieuw zal bekijken,
dit vanwege de wisselvallige inkomsten van de bond. In 1912 wil men het
te storten bedrag opnieuw vaststellen, maar vanwege de complexiteit van
de materie moet. de zaak worden voorgelegd aan een aantal deskundigen.
Door dit noodzakelijk geachte overleg, gaat zoveel tijd verloren, dat de
regeling niet op 1 januari 1913 meer kan ingaan, maar pas in 1915.

Ten opzichte van 1907 zijn er enkele min of ineer ingrijpende wijzi-
gingen voorgesteld door het dagelijks bestuur. De belangrijkste wijzi-
ging heeft betrekking op de uitkering van het pensioen. In de oude
regeling is het mogelijk, dat een werknemer die enkele jaren in bonds-
dienst is geweest, bij het verlaten ervan, het opgebouwde bedrag ineens
meekrijgt. In de nieuwe regeling wordt voorgesteld om een werknemer pas
dit recht te verlenen, wanneer hij minimaal vijftien jaar in dienst is.
De uitbetaling bij overlijden zal volgens de regeling van 1907 blijven
gehandhaafd met dienverstande dat deze slechts zal geschieden aan
echtgenoten of rechthebbenden in de eerste graad.(Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van de nieuwe regeling zie noot 99).

Het bestuur acht vooral de wijze van beheer niet langer meer verant-
woord. Men vreest dat een nieuwe generatie bestuurders wel eens een
zodanig ander standpunt zal kunnen innemen ten aanzien van de pensioen-
regeling, dat het voortbestaan in het geding zou kunnen komen. Om dit nu
te voorkomen wordt voorgesteld een afzonderlijke stichting in het leven
te roepen, buiten de bondsadministratie, de Stichting Pensioenfonds voor
het personeel van de ANWB.

Voorts wordt voorgesteld om het pensioen niet de helft van het
laatstgenoten salaris te laten bedragen maar evenals bij de overheden,
driekwart of tweederde. Men verdedigt dit voorstel met het argument, dat
indien maar de helft zal worden uitgekeerd, de ambtenaren gedwongen
worden zoleng mogelijk te blijven werken en de bond met te oude werk-
krachten komt te zitten (100). In de loop van 1915 wordt een definitieve
beslissing genomen, die erop neerkomt dat toch niet wordt gekozen voor
de tweederde of driekwart uitbetaling, maar voor de helft. Ala argument
voor deze beslissing voert de commissie die de zaak heeft bestudeerd
aan, dat bondsambtenaren geen cent behoeven af te staen voor de stor-
ting, terwijl dit bij het Rijk wel het geval is. Bovendien zijn er voor
bondsambtenaren bijzondere rechten opgenomen die elders niet gelden of
in mindere mate. Voordat het nieuwe regelement wordt vastgesteld, wordt
nog bepaald dat opneming in het fonds zal geschieden na overlegging
van een geneeskundige verklaring (101).

Het reglement onderscheidt hoofdambtenaren, ambtenaren en verder
personeel. Hoofdambtenaren worden niet opgenomen in de pensioenregeling
omdat ze niet tot het ambtenarencorps worden gerekend. Wel is reeds in
1913 toegezegd dat de opneming van hoofdambtenaren in het pensioenfonds
door de reglementscommissie en de commissie van financiën zal worden
bezien (102). De bedragen die jaerlijks worden gereaerveerd zijn te
vinden in bijlage XV.
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2.9.6 Centralisatie van bondsdiensten maken efticienter werken mogeHjk

Eind 1905 wordt tijdens de behandeling van de begroting, naar asnlei-
ding van de post bestuurskosten, de suggestie geopperd eens na te gaan
of centralisatie van bondsdiensten geen verlichting van lasten tot
gevolg zal hebben. Allereerst wordt gedecht aan het onderbrengen van
de bondsadministratie in één gebouw. Mr.M.Nauta, lid van het algemeen
bestuur, geeft het dagelijks bestuur in overweging een commissie te
benoemen, om na te gaan of het mogelijk is een 'Bonds-centraal-bureau'
te stichten, waarbij men de buitenlandse bonden als voorbeeld zou kunnen
nemen.

Ook binnen het dagelijks bestuur is reeds over dit probleem nage-
dacht, waarbij men tot de conclusie komt dat een centraal bureau niet
wenselijk is. In de eerste plaats levert het weinig financieel voordeel
op, omdat nu veel ruimte voor geen of weinig geld ter beschikking wordt
gesteld. Voorts vreest men dat de werkzaamheden minder goed zullen
worden uitgevoerd. Nu wijden de functionarissen hun krachten uit lief-
hebberij aan het bondswerk, terwijl bij centralisatie de kans bestaat,
dat wat men noemt het 'ambtenaarswezen', op de voorgrond zal treden,
zoals bij de meeste buitenlandse bureaus reeds het geval is. Door het
verspreid wonen van de bestuursleden heeft men meer voeling met de
leden. Ook de voorzitter voelt persoonlijk weinig voor centralisatie en
wijst erop dat binnen de grenzen der mogelijkheden reeds naar enige
centralisatie is gestreefd.

Intussen zijn de bureaus van de hoofdredacteur en van de inspecteur
van de wegendienst al naar Arnhem overgebracht, wsar ook het hoofdconsu-
laat zetelt.

Ondanks de bezwaren van het dagelijks bestuur wordt het voorstel van
M.Nauta om een onderzoekscommissie in te stellen ruimschoots aengenomen
met dertig tegen twaalf stemmen (103). Na onderzoek komt de commissie
tot de conclusie dat een centreal bureau wordt gewenst en Arnhem daar-
voor de aangewezen plaats is (104). Voordelen zijn een snellere afhande-
ling van zaken, eventuele besparingen op personeel en besparing van
reis- en verblijfkosten.

Een eerste stap meent men het best te realiseren door de bureaus van
de penningmeester-administrateur, de eerste secretaris en van de hoofd-
consul samen te voegen op een plaats in het centrum van het land, dus
Arnhem, terwijl het bureau van wegwijzers, hulpkisten en voetpompen
voorlopig nog in Dordrecht moet blijven, omdat Redelé, die de leiding
over deze sector heeft, gebonden is aan zijn bedrijf. Als de omstandig-
heden zich wijzigen kan ook hiervoor een betere oplossing worden gevon-
den

De keuze valt op Arnhem omdat enerzijds deze plaats gunstig ligt voor
doortrekkende toeristen, terwijl anderzijds weinig personeel hoeft te
worden overgeplaatst. Men hoopt voor een bedrag van f 1000. per jaar
een geschikt gebouw te kunnen huren; hetzelfde bedrag dat men nu ook aan
huur besteedt. De vroegere bezwacen tegen mogelijke bureaucratisering
heeft de commissie bij de oordeelsvorming nauwelijks mee laten wegen.

De conclusies in het pré-advies van het dagelijks bestuur, op het
rapport van de commissie gsan minder ver dan het voorstel van de commis-
sie. Het dagelijks bestuur wil wel enigszins asn de wensen van de com-
missie tegemoet komen door de bureaus van de penningmeester-administra-
teur en de secretaris onder te brengen in één gebouw, maar dan wel in
Amsterdam. De vestiging in Amsterdam stuit op bezwaren bij de leden van
de commissie, omdat Amsterdam niet centraal ligt en te duur is. Boven-
dien is het mogelijk dat de salarissen zullen moeten stijgen omdat jonge



-130-

werknemers die nu nog bij hun ouders inwonen, met hun huidige salacis
niet in een stad als Amsterdam kunnen rondkomen, indien ze zelfstandig
moeten gaan wonen.

Bergsma heeft persoonlijk nogal wat bezwaren tegen het idee dat het
centraal bureau in de toekomst door één persoon zal worden geleid die
alles van de bond weet, terwijl anderen niets weten. Bestuursleden
worden daarmee buiten spel gezet. De reden om voor Amsterdam te kiezen
blijkt hoofdzakelijk gelegen te zijn in het feit dat G.A.Pos, die op
allezlei gebied veel voor de bond betekent, niet alleen als voorzitter
van de redactiecommissie van De Kmnpioen, in ~íe gelegenheid wordt gesteld
dagelijks kennis te nemen van de werkzaamheden op het centraal bureau,
terwijl zijn medewerking is uitgesloten als het bureau in Arnhem wordt
gevestigd. Bovendien acht men het gewenst om zoveel mogelijk contact te
houden met de leden en het centraal bureau dus daar te vestigen waar
ook de meeste leden wonen, in Noord- en Zuid-Holland.

De meningen binnen zowel het dagelijks- als het algemeen bestuur
blijken zo uiteenlopend, dat besloten wordt de zaak voorlopig maar te
laten rusten (105).

Pas in 1912 wordt opnieuw uitvoerig gesproken over eventuele centra-
lisatie, doch zonder resultaat. De voorstellen worden van de hand
gewezen omdat verhuizing van bestuursleden, die de voornaamste posten
bezetten, niet mogelijk blijkt. Eind 1913 komt dit onderwerp nogmaals
ter discussie. De commissie van financiën wil voor 1914 voorstellen,
over te gaan tot de aankoop van een bondsgebouw te Den Haag. Het zal
volgens de commissíe van wijs beleid getuigen indien het bestuur vanwege
de alsmaar uitbreidende bondswerkzaamheden en met het oog op verdere
groei en bloei, wil proberen de hand te leggen op een ruim gebouw, op
goede stand, waar in de toekomst plaats genoeg zal zijn voor alle kanto-
ren. Men heeft berekend dat de kosten voor een dergelijk gebouw zouden
komen op zeventig tot tachtig duizend gulden. Maar dan moet men niet te
lang wachten, omdat de prijzen van grond en huizen in de toekomst nog
aanmerkelijk zullen kunnen stijgen. Het secretarieat, de administratie
en de wegencommissie zijn intussen al in Den Haag ondergebracht in een
huurpand.

Het is vooral het algemeen bestuur dat asndringt op centralisatie,
terwijl het dagelijks bestuur in deze meer terughoudend is en liever nog
een aantal jaren wil huren in plaats van kopen. Ook komt de vraag san de
orde waarom de voorkeur uitgaat naar Den Haag, en waarom niet naar
Amsterdam of Utrecht. Utrecht ligt met het oog op het reizen het meest
centraal. Bovendien zijn de woningprijzen in Den Haag aanmerkelijk hoger
en is het leven er duurder dan in Utrecht. Amsterdam is vanuit propagan-
dandistisch oogpunt beter dan Den Haag. Maar de keuze valt op Den Haag
vanwege de aanwezigheid van regeringsambtenaren, waarmee men voortdurend
in overleg moet treden (106).

2.9.6.1 Het honfdconsulant naar Amsterdam

Het overlijden van D.Fockema in 1914 biedt een onverwachte moge-
lijkheid tot centralisatie. Tot zijn dood heeft Fockema de leiding gehad
over het hoofdconsulaat, dat in zijn woning te Arnhem was gevestigd.
Voor de opengevallen post van hoofdconsul zoekt het bestuur iemand die
bereisd is, vreemde talen spreekt en schrijft en doorkneed is in het
bondswerk. Men heeft zijn oog laten vallen op G.A.Pos, die reeds vanaf
1893 de functie van tweede voorzitter van de bond bekleedt. Hij blijkt
bereid deze functie te asnvaarden, maar stelt wel een asntal voorwsar-
den. Het hoofdconsulaat zal naar Amsterdam moeten worden overgeplaatst
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en samengevoegd worden met het inlichtingenbureau en het secretariaat
van de Ligue Internationale Associations des Touristes, waarvoor Pos de
verslagen van de vergaderingen verzorgt. Bovendien moet hij zich vrij
kunnen maken van zijn zaak en wenst hij een vergoeding van de kosten als
hij zich op zijn kantoor wegens bondswerkzeamheden moet laten vervangen.
Het dagelijks bestuur hecht grote waarde aen deze keuze en stelt alles
in het werk om de benoeming van Pos te realiseren. Dsarbij komt dat men
nog steeds zeer positief steat tegenover een vestiging in Amsterdam,
omdat dit de mogelijkheid schept op groter achaal contact te hebben met
de leden, dan tot nu toe mogelijk was. Tevens wordt voorgesteld om
tegelijk met de eanstelling van Pos iemand aan te stellen die tot toe-
komstig hoofdconsul kan worden opgeleid en die later eventueel kan
invallen of zonodig de zaek kan overnemen. De toenemende compleziteit
van het werk maakt het noodzakelijk te zorgen voor meer continuiteit.

Wanneer het hoofdconsulaat naar Amsterdam verhuist en de werkzaamhe-
den voor het wandeltoerisme, het watertoerisme en de L.I.A.T. eveneens
daar worden ondergebracht, zal een belangrijk deel van de centralisatie
zijn gerealiseerd (107).

Voor het bondsmuseum, dat eveneens is ondergebracht in de villa van
Fockema, moet een andere behuizing worden gezocht. Voorlopig heeft men
onderdak gekregen bij de gemeente Arnhem, mear er liggen plannen om de
verzameling later definitief onder te brengen in het Openluc.htmuseum,
waar het in de Buitensociëteit mogelijk een plaats zal kunnen krijgen.

Het dagelijks bestuur wil liever geen combinatie van het hoofdconsu-
laat en het secretariaat. Voorzitter Bergsma wijst erop dat het voorel
op personen aankomt en de keuze meer geleid moet worden door personen
dan door plaatsen. Anderen geven prioriteit ean plaatsen. Het dagelijks
bestuur wenst wel vast te houden aan Den Haag als plaats van vestiging,
vanwege de noodzakelijke contacten met de rijksoverheid.

Pos wordt benoemd en het hoofdconsulaat verhuist nasr Amsterdam,
terwijl de voorgestelde combinatie van diensten in hetzelfde gebouw
wordt ondergebracht. Dat met deze beslissing een goede keuze is ge-
maakt, blijkt al snel uit de enorme toename van het aantal bezoeken aan
het hoofdconsulaat. De verkoop van een eantal bondsuitgaven is bi.nnen
een jaar meer dan verdrievoudigd (108).

2.9.6.2 Nleuw onderkomen voor de administratle in 's-Gravenhage

Zoals gezegd is het dagelijks bestuur, ingeval er toch gecentrali-
seerd moet worden, zeer gebrand op een vestiging in Den Haag vanwege de
gunstige ligging ten opzichte van de ministeries en de grote kantoren.
Men heeft in Den Haag reeds een klein pand gehuurd van waeruit de
administratie wordt verzorgd, maar dit blijkt al snel te klein. Men
heeft nu de keuze uit of een groter pand in Den Haag, of volledige
centralisatie in Amsterdam. Het bestuur komt tot de conclusie dat alge-
hele centralisatie noch gewenst is in Den Haag, noch in Amsterdam. Dat
betekent dus uitbreiding van de ruimte in Den Haag.wsarbij de voorkeur
uitgaat nasr aenkoop boven huur. Ropen zal op den duur voordeliger zijn
dan huren, zo is de verwachting. Daerom wordt uit de commissie van
financiën een ad hoc commissie gevormd, die de opdracht krijgt uit te
zien naar een geschikt pand en de financiële consequenties vast te
stellen.

Afgesproken wordt weinig ruchtbaarheid aan de zaak te geven, om te
voorkomen dat de prijzen zullen stijgen. De zaak zal pas worden voorqe-
legd aan de algemene vergadering als men een voorlopige keuze heeft
gemaakt (109). In juli 1914 weet men optie te krijgen op een pand aan de
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Parkstraat. De ligging is gunstig, i~et huis degelijk en waardevast en de
prijs redelijk. Voor f. 55..000. d~nkt men het te kunnen kopen, terwijl
nog eens f. 15.000. nodig zal zijn voor de inrichting. Voor de huur van
het pand aan de Laan Copes , is men jaarlijks al f. 14.000. kwijt,
terwijl de ligging veel minder gunstig is. De financiering zal geen
probleem behoeven op te leveren, omdat er voldoende kapitaal is belegd
in effecten. Het aangaan van een hypotheek is niet nodig, maar ook niet
wenselijk aldus het dagelijks besEuur (110). Maar zoals altijd heeft de
algemene vergadering uiteindelijk het laatste woord. Deze komt eveneens
tot de conclusie dat aankoop de beste oplossing ie voor de ruimte-
problemen. Men is met het dagelijks bestuur van mening, dat het in optie
zijnde pand een goede keuze zal blijken (111). De geraamde f. 15.000.
voor de inrichting blijken achteraf wel zeer slecht ingeschat. Uit-
eindelijk komen de totale kosten voor het pand op ruim f. 85.000.; f
56.582,50 voor aankoop- en overdrachtskosten, exclusief grondlasten en
circa f. 30.000. voor de inrichting. Het gebouw zelf valt enigszins
tegen als de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij het heeft verla-
ten en daarbij komt nog dat de prijzen van bouwmaterialen en inrichting
intussen enorm zijn gestegen (112). Om een deel van de kosten te kunnen
dekken, wordt besloten enkele kamers te verhuren voor de tijd dat men
deze ruimte zelf nog niet nodig heeft.

2.10 De werkzaamheden van de bond aangepast aan ontwikkelingen In
de samenleving

Niet alleen de organisatie ondergaat de invloeden van het veranderend
maatschappelijk leven, ook de werkzaamheden blijven niet onberoerd. Tot
1898 hebben de bondswerkzsamheden vooral betrekking op het wielrijden.
Intussen hebben nieuwe vervoermiddelen hun intrede gedasn, wat uiter-
aard ook binnen de bond niet onopgemerkt is gebleven. Het toeris:ae
krijgt hierdoor, maar ook door andere ontwikkelingen, nieuwe impulsen,
waarop het bondsbeleid zal moeten inhaken.

Met name de periode tijdens de Eerste Wereldoorlog geeft aan het
toerisme een onverwachte wending. Het grotendeels wegvallen van het
buitenlands toerisme betekent voor het binnenlands toerisme een extra
stimulans, waerdoor nieuwe vormen zich ontwikkelen. Ook zal blijken dat
de ANWB zich in de loop van de tijd een zodanige plaats in de samenle-
ving weet te verwerven, dat ze taken krijgt toebedeeld die nu niet
direct voor de hand liggen.

2.10.1 Propaganda van ateeds groter belang; de concurrentie neemt toe

Het blijft voor de ANWB van levensbelang te zorgen voor voldoende
nieuwe leden om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Men kan niet
volstaan met handhaving van de besteande situatie. De eisen die aen de
bond worden gesteld, breiden zich steeds verder uit, terwijl de ANWB
niet meer de enige is die zich met toerisme en verkeer bezighoudt.

Toch blijkt propaganda in die tijd een moeilijk grijpbaar fenomeen te
zijn. Men kan zelden asngeven of en hoe groot de wervende kracht van
bepaalde acties is. Meetinstrumenten ontbreken nog. Van één ding is men
wel overtuigd. Wil men enig succes hebben, dan moet men de bond en zijn
werkzeamheden voortdurend onder de eandacht van het publiek brengen. In
het verleden speelden vooral de wielerwedstrijden een belangrijke rol in
de ledenwerving. Masr sinds de bond de wedstrijdsport heeft losgelaten
en zich geheel is gasn wijden aan het toerisme, moet ook de propaganda-
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voering worden aangepast.
De bond maakt na de afscheiding van de wielersport een moeilijke tijd

door. In een geheime vergadering van het algemeen bestuur in april 1699
wijst de penningmeester op de zwakke financiële positie van de bond en
op de noodzaak om meer leden te werven.

De propaganda wordt nog decentraal gevoerd. Elke provincie voert een
eigen beleid dat vooral neerkomt op het nemen van initiatieven en minder
op de uitvoering ervan. Het dagelijks bestuur ziet meer in een centrale
propagandacommissie, die meer uitvoerend optreedt (113).

Veel van de bondswerkzaamheden hebben op zich al een propagandistisch
karakter. 2o draegt het plaatsen van wegwijzers, hulpkisten en derge-
lijke zeker bij tot een positief imago van de bond. Ondanks dat wordt
er ook gerichte actie ondernomen in de vorm van folders, lezingen,
presentaties op tentoonstellingen en dergelijke. De bijdragen die jaar-
lijks worden uitgegeven aan deze vorm van propaganda zijn bijeenge-
bracht in bijlage X. Er is nog weinig lijn in te ontdekken en sterk
afhankelijk van de gekozen activiteiten.

2.10.1.1 De bondsfeesten als propagandamiddel

In het voorgaande hoofdstuk is reeds gewezen op de rol van de bonds-
feesten binnen de propagandavoering. Meestal is het zo dat wanneer er
een feest door de bond wordt georganiseerd, het ledental tijdelijk
toeneemt. Is het feest eenmaal achter de rug dan stijgt het aantal
opzeggers meer dan gemiddeld. Het netto resultaat blijkt meestal zeer
gering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vraagtekens worden
geplaatst bij deze vorm van ledenwerving. Ook gaan er geruchten dat het
peil en de waardigheid van de leden van het algemeen bestuur, die zich
op de bondsfeesten vertonen, daalt. In 1906 worden in de algemene be-
stuursvergadering dan ook enkele kritische kanttekeningen gemsakt. De
vreag dient gesteld te worden of de feesten een voldoende propagandamid-
del zijn en of het te rechtvaardigen is dat er jaarlijks zo'n f 4.000,--
of ineer voor dat doel wordt uitgegeven. Voorzitter Bergsma moet toch
constateren dat na een periode waarin de bond niet meer groeide, waarin
zelfs sprake was van achteruitgang, de grote toename van het ledental is
samengevallen met de instelling van de bondsfeesten in 1902 (114). Hij
erkent dat moeilijk kan worden bewezen dat de feesten hierin de belang-
rijkste rol hebben gespeeld. Hij wenst daarom de bondsfeesten voorlopig
nog te handhaven en met hem de meerderheid van het algemeen bestuur
(115). Het voorstel om de feesten slechts om de twee of drie jaar te
houden, wordt niet gesteund. En wat het niveau betreft, valt het alle-
maal wel mee, aldus het bestuur, zeker als men bedenkt dat de laatste
avond ook openstast voor niet-leden (116). Wel stelt men voor het feest
voor 1907 sober te houden om in 1908, als de bond vijfentwintig jsar
bestaat, een eztra groot feest te kunnen geven (zie tabel 14). Voor 1909
wordt besloten het jaarlijkse feest over te slaan.

De hoge uitgaven voor 1911 en 1912 zijn het gevolg van een reisje
naar Folkstone, gekoppeld aan de bondsfeesten.

Toch vraagt men zich in 1914 opnieuw af of de kosten, die deze
feesten toch steeds weer met zich meebrengen, wel opwegen tegen de
voordelen. Het dagelijks bestuur blijft echter van mening dat dezefeesten niet kunnen worden gemist. Steeds wanneer er een feest wordt
gegeven, stasn de plaatselijke kranten en de geillustreerde bladen vol
nieuws over de feesten en uiteraerd de bond, wat op zichzelf al een
uitstekende en goedkope vorm van propaganda is. Daarbij letten de orga-



-134-

Tabel 14. 7nknmsten ~n uitg~aven tan óehoeve von

Jnar Plaata
1902 Utrecht
1903 Arnham
1904 Maastricht
1905 Groningen
1906 Dordrecht
1907 Utrecht
1908 gaarlem
1909 -
1910 Arnhem

Inkomaten

128
14

3.785
2.384
10.718

1
2.177

1911 Folketone (Eng) 20.377
1912 Leeuwarden 7.302
1913 Leiden 2.112

'testm in guldens

Uítstavan Debet-ealdi
4.129 4.129
6.499 6.371
4.727 4.713
4.258 4.258
9.497 5.712
4.632 2.248
31.356 20.638

208 207
5.135 2.958

22.802 2.425
10.647 3.345
6.963 4.851

Bron: Balana, Llinat- en Verliearekening, 1902-1913 ( zie aoot 117)

nisatoren van de feesten er steeds op dat naast de feestelijkheden ook
aandacht wordt gegeven aan meer ernstige zaken betreffende de bond. Dit
om te voorkomen dat de bond wordt eangezien voor een minder serieuze
vereniging. Men houdt de pleatselijke autoriteiten, de ambtenaren, inge-
nieurs, leden van de pers en van de gemeenteraad op de hoogte van de
werkzaemheden van de ANWB, met ala doel de belangstelling en wsardering
voor het werk van de bond levendig te houden (118).

Toch wordt voor 1914 besloten geen feeat te organiaeren (119). In de
jaren dearna is er evenmin sprake van bondsfeesten vanwege de tijdaom-
standigheden. In december 1916 wordt opnieuw de wene geuit om in 1917
te Utrecht weer een reunie van bondaofficials te organiseren, mear
voordat men hiertoe besluit, moeten eerst alle financiële conaequentiea
worden nagegaen (120). De tijd blijkt nog niet rijp.

2.10.1.2 Tentooostellingeo als propagandsmiddel

Een aantal tentoonstellingen die direct of indirect met toerisme
samenhangen, worden gesteund door de ANWB. Soma in de vorm van een
waerborgfonds, aoma ook geat de onderateuning niet verder dan het nfhu-
ren van een atand. In alle gevallen is het doel reclame te maken voor de
ANWB. In 1913 is de post propaganda fors overschreden als gevolg van de
verschillende tentoonstellingen, waarbij de onkosten hoger zijn uitge-
vallen dan geraamd en waar bovendien het resultaet uitgedrukt in nieuwe
leden te wensen overlaat (zie bijlage X).

Daarom wordt er kritisch stilgestean bij de effecten die dergelijke
tentoonatellingen hebben. Voor het jaar 1913 zijn de cijfera op een rij
gezet. De Nationale en Internationale Tentoonatelling voor Sport en
Toezieme, de N.I.T.S.T., levert tijdena de twee maanden dat de tentoon-
stelling duurt, 180 nieuwe leden op. De Eerate Nationnle Tentoonstelling
over Scheepvaert, de E.N.T.O.S. daarentegen ie veel te duur geweeat en
levert slechta 44 nieuwe leden op, tezwijl een Landbouwtentoonstelling
in Den Hsag in twealf dagen 34 leden toevoegt aen het bestand. Ook de
tentoonatelling van de Rijwiel- en Automobielinduetrie, de R.A.I. blijkt
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met 57 leden in tien dagen toch een goede investering te zijn geweest
(121). In 1914 en 1915 wordt nog wel wat uitgegeven aan tentoonstellin-
gen, maar vanaf 1916 spelen tentoonstellingen geen rol meer in de propa-
gandavoering, omdat er nauwelijks nog tentoonstellingen worden georgani-
seerd wegens de oorlogsomstandigheden.

Hoewel tentoonstellingen voor de ANWB een bijdrage kunnen leveren aan
de groei van het ledenaantal en het publiek in eanraking brengen met het
werk van de ANWB, kunnen ze ook anderszins een bijdrage leveren.

De bond heeft zich ten doel gesteld het toerisme te bevorderen,
waarbij het niet alleen geat om uitbreiding in kwantitatieve zin maar
ook om kwalitatieve verbeteringen. Bergsma publiceert met regelmaat
aztikelen in allerlei tijdschriften, waaronder medische, waarin hij
onder meer de slechte hygiënische toestanden die nog in veel hotels
heersen, aan de kaak stelt. Een andere manier om mensen te wijzen op
wenselijke verbeteringen van hygiënische inrichting van hotels is het
inrichten van model hotelkamers en deze te exposeren op daarvoor ge-
schikte tentoonstellingen (122). Hoewel de eerste gedachten hierover in
1906 al zijn geuit, zal het nog tot 1908-1909 duren voordat hieraan ook
daadwerkelijk uiting wordt gegeven.

Eind 1908, begin 1909 wordt het besluit genomen om in samenwerking
met de hotelhoudersbond een commissie te benoemen die zich hiervoor gaat
inzetten (123). Hoewel de hotelhoudersbond om fínanciële redenen e-
nigszins tecughoudend is, stelt Fockema die voor de ANWB deze zaak
regelt voor, om twee miniatiiurkamers in te richten, een "onhygiënisch
stofnest" en een die voldoet aan de eisen. Via de Middenstandsbond
probeert men gratis expositieruimte te krijgen op een door deze bond te
houden tentoonstelling (124). Op de tentoonstelling van 1909 in het
Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam zal een bijzondere afdeling voor
hygiënische hotelkamers worden ingericht, op een oppervlakte van 200 m2
waar ruimte is voor tien kamers (125). Maar de belangstelling van de
zijde van inrichters blijkt zo gering dat uiteindelijk besloten wordt
toch maar twee kamers in te richten, geheel onder supervisie van de
bond. Gekozen wordt voor een bad- en een keukeninrichting en een hygië-
nische hotelkamer (126).

2.10.1i Stationsversieringen, een tceristische attractie met prnpagandistische waarde

Mocht het met de samenwerking op het gebied van het rijwielvervoer
niet zo lukken, op een ander terrein blijkt samenwerking met de spoorwe-
gen meer vruchten af te werpen.

De stationsbouw in Nederland vertoont naar de opvatting van een
aantal leden van de ANWB een nogal strakke en weinig aantrekkelijke
bouwstiji en staat daarmee vaak in schrille tegenstelling tot de fraaie
en vtiendelijke omgeving. Hoewel reeds enkele stationschefs, gesteund
door hun maatschappijen, getracht hebben hun station een enigszins
vriendelijker aanzien te geven, zijn de meeste stationsgebouwen nog
steeds niet fraai te noemen. In het buitenland, met name in Italië,
Fcankrijk en België, heeft men op initiatief van de toeristenbond goede
resultaten bereikt met stationsversieringen in de vorm van sierbeplan-
tingen. Het dagelijks bestuur van de ANWB overweegt iets dergelijks ook
in Nederland te organiseren. Men besluit een wedstrijd te houden in het
verfraaien van stations door middel van het planten van bomen, struiken
en bloemen en daarvoor een aantal prijzen beschikbaar te stellen. Om de
plannen te verwezenlijken benadert men in 1911 de verschillende spoor-
wegmaetschappijen (127). Het initiatief slaat aan en in het eerste jaer
hebben zich reeds 148 deelnemers gemeld.
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Hoewel de stationsversieringen een succes blijken, komt er vanuit het
bestuur van de ANWB voortdurend kritiek op deze activiteit. Deze richt
zich met name op de vreag of inet deze stetíonsversieringen wel het
beoogde effect wozdt bereikt. Is het wel een pcopagandamiddel voor de
bond, zo vraagt men zich af. Bovendien zijn de koeten hoog, die volgens
de opvatting van enkele kritische bestuuraleden gedragen dienen te
worden door de verschillende apoorwegmaatschappijen in plaats van door
de bond. Aangezien er in het bondabestuur een medewerker van een van de
spoorwegmaatschappijen zit, C.R.T. baron Rrai~enhoff, wordt deze hierop
aangesproken. Rrai~enhoff echter antwoordt dat meer eteun dan tot nu toe
wordt gegeven, niet op de weg van de apoorwegmaatachappijen ligt. 2e
geven reeds geld voor de versieringen en premies voor de bereidwillige
ambtenaren. Bovendien steunen de maatacheppijen het werk van de bond
door het gratis aanbrengen van borden, wearop wordt vermeld dat een
station deelneemt aan deze actie. Deze borden vertegenwoordigen een
waarde van f. 1.200. tot f. 1.300. Deze welwillendheid zou voortkomen
uit louter sympathie voor het werk van de ANWB. Daarom raedt hij de ANWB
aan, beslist niet op verdere steun san te dringen. Na enige discuseie
wordt er voor het jsar 1914 opnieuw een bedrag begroot.

Tabel 15. Inkomsten m uugavm mct ótoeklàng tot statiortrnrsienngen 1912-1918 in
guldens

Jaar Inkomatea Uitgavan Jaar Inkomstan Uitgavea
1912 - 2.094 1916 1.600 2.519
1913 - 2.005 1917 2.200 2.868
1914 - 2.207 1918 15 2.100
1915 - 78
Bron: Balaae, Winat- en Verliearakening 1912-1918 (zie noot 128)

Ondanka alle tegenstand wordt tevens besloten om van de commisaie
voor stationsversiering een permanente commissie te maken (129). Maer de
tijden zijn onzeker en de kosten hoog en omdat er overal dreatiach moet
worden bezuinigd, zal er door de apoorwegen voor 191.5 geen subaidie meer
worden verleend voor de beoordeling van de stationaveraieringen. tiel
blijft men een ~eroep doen op de atationachefa om door te gann, wat in
de meeste gevallen ook gebeurt. De ingeatelde commisaie blijft deaon-
danks actief, onder andere door de mastschappijen voor tuinbouw bij het
project te betrekken. Deze maatschappijen hebben wel hun medewerking
toegezegd, maar als het op uitvoering eankomt, laten ze het afweten,
zodat de commissie voor stationsversiering de geplende ideeën maar weer
moeten laten varen (130). In 1915 worden de atations nog wel veraierd,
mear ia er geen beoordeling meer geweeat. Voar het jaar 1916 heeft men
uiteindelijk na herhaaldelijk aandringen, weten te bereiken dat de
kosten van beoordeling voor een deel door de apoorwegmsatschappijen
worden gedragen. De directiea van de Haetachappij tot Exploitatie van
Stastsapoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maetachappij, be-
sluiten om samen een aubeidie van f 1.600,-- te verlenen voor 1916. Dat
jasr melden zich 105 deelnemere voor de wedstrijd, wat in vergelijking
met de voorgaande jaren niet alecht te noemen is. Bovendien wordt er
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door de afdelingen Leiden en omgeving en Amsterdam, van de Nederlandsche
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, nog een extra prijs uitge-
loofd, in de vorm van een zilveren medaille voor het best versierde
station in hun omgeving ( 131). In 1917 wordt voorlopig voor de laatste
keer subsidie toegekend door de spoorwegmaatschappijen.

2.10.1.4 Subsidies en lidmaatschappen

Behalve eerder besproken vormen van propaganda zal nog aandacht
worden besteed aan een andere minder opvallende vorm, het participeren
in en steunen van allerlei organisaties, instellingen en verenigingen.
Jaarlijks bereiken de ANWB vele verzoeken om financiële of endere steun.
In een aantal gevallen wordt hierop ingegaan, in een aantal gevallen ook
niet. Zonder dat hiervoor expliciete regels zijn opgesteld, kan men uit
de gegevens toch wel opmaken dat aan een aental voorwaarden moet worden
voldaan om in eanmerking te komen voor steun.

In de eerste plaats moet de betreffende organisatie geen duidelijke
politieke of religieuze inslag hebben. Men wil daarmee voorkomen voor de
kar van belangengroepen te worden gespannen. Dit zou niet stroken met de
neutrale opstelling van de bond. Men is daarop zeer bedacht. Dagelijks
bestuurslid Redelé, die in 1905 de ANWB vertegenwoordigt op de verga-
deringen van het Algemeen Nederlands Verbond over de Tuchteloosheid van
ons volk, krijgt de opdracht zich neutrasl op te blijven stellen en
voortdurend rapport uit te brengen. De kans bestaat namelijk dat deze
club niet op neutraal gebied za1 blijven en de ANWB wenst geen partij-
kwestie te onderschrijven. Op basis van de verslaggeving van Redelé ken
het bestuur beoordelen wanneer het tijd wordt om de medewerking op te
zeggen (132).

Ook wordt een verzoek in 1911 vanuit de Nederlandse Padvinderij, om
deel te nemen in het bestuur, afgewezen. Het bestuur van de ANWB besluit
zich voorlopig niet te veel te bemoeien met de padvindersbeweging, maar
vooralsnog een afwechtende ho~iding aan te nemen (133). Zo zijn er meer
voorbeelden te noemen.

Voorwaarde om door de ANWB gesteund te worden is het hebben van een
band met verkeer en toerisme, weliswaar in de meest ruime zin. Hieronder
vallen onder andere wielrijdersverenigingen, Vereniging voor Vreemdelin-
genverkeer, Natuurmonumenten, de Nederlandse Heidemaatschappij, Heem-
schut, de Elfstedentocht, Vereniging voor Luchtvasrt, het Vondelpark,
het Nederlands Olympisch Comité, de Nederlandse Toeristen-kampeer-club
en de Nederlandse Motorwielrijders Vereniging. Daarnaast wordt een ean-
tal organisaties gesteund met een algemeen maatschappelijke doelstel-
ling, zoals de Tuchtunie, het Reddingswezen, Vereniging tot bestrijding
van Water-Bodem en Luchtverontreiniging, de Vereniging E.H.B.O. en de
Vezeniging van Radiotelegrafie. De bijdrage varieert van f. 5. tot
f. 300. per jaar (134). Voor totale uitgave zie bijlage XVI.

Er is echter één zeer opmerkelijke steunverlening. De algemene verga-
dering van 20 december 1914 wordt door de voorzitter geopend met een
uitzonderlijk voorstel.

Eind 1914 is de Nederlandse regering begonnen een grote geldlening
voor te bereiden, welke na wettelijke en koninklijke goedkeuring zal
worden vastgesteld op 275 miljoen gulden. Algemeen is men van oordeel
dat allen in het land moeten meewerken om deze lening te laten alagen.
Er moet geld komen om het hoofd te bieden aan de 'nood van binnen" en de
tanden te kunnen tonen naar buiten, "nasr welke kant ook, voor ona goed
recht", aldus de voorzitter van de bond. De lening is noodzakelijk voor
het aanzien naar binnen en het prestige naar buiten. Nederland zal



-138-

vertrouwen moeten tonen in zichzelf en respect afdwingen van de vreemde
mogelijkheden. Niemand mag achterblijven, dus ook de ANWB niet. Voorge-
gaan in veel wat de Nederlandsche naam ten goede kwam, moet ook nu
worden voorgegaan in strenge plicht, aldus de voorzitter en stelt voor
om aan de lening deel te nemen voor een bedrag van f 50.000,--. Het
voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen (135). Daar het om een
lening gaat en de bond intussen enige reserve heeft opgebouwd, ken men
dit verantwoorden (zie bijlage XXII). En ook hier staat het algemeen
belang voorop, terwijl deze geste uiteraard tevens gezien kan worden als
een propaganda-middel.

2.10.2 Uitbrelding van het takenpakket ten behoeve van toerisme en verkeer

De beslissing van het bestuur van de ANWB om niet langer meer als
wielrijdersbond, maar als toeristenbond door het leven te gaan, heeft
consequenties voor de werkzaemheden. Deze worden in toenemende mate
gericht op alle vormen van toerisme. De periode tusaen 1898 en 1918
kenmerkt zich door een uitbreiding van het werkterrein naar nieuwe
vormen van toerisme. Naast het rijwieltoerisme wordt de aandacht uitge-
breid naar het auto- en motortoerisme, het watertoerisme en het wandel-
toerisme. Op deze terreinen is men zowel uitvoerend als stimulerend
bezig.

2.10.2.1 Wegen en verkeer een voortdurende zorg voor de bond

Aandacht voor wegen en wegenonderhoud is van de aanvang af inherent
geweest aan de aard van de organisatie. Het bevorderen van het wiel-
rijden fmpliceert ook het bevorderen van wegenaanleg en onderhoud.
Zonder wegen is geen verkeer mogelijk. De komst van nieuwe snellere
voertuigen en de uitbreiding van het verkeer, stelt nieuwe eisen ean de
bestaande wegen. De ANWB heeft het verkeer in el zijn facetten dan ook
steeds tot zijn werkterrein gerekend. Kort na de oprichting van de
Nederlandse Automobiel Club, de N.A.C., wordt in het dagelijks bestuur
van de ANNB de wenselijkheid om het automobilisme in het takenpakket op
te nemen, besproken. De vergadering is van mening dat waar het automobi-
lisme dezelfde belangen heeft ala de AN4lB, aanaluiting zeer wenselijk
zal zijn (136). Hiermee komen alle wegen binnen het werkterrein van de
AN41B. Er wordt een speciale cosnniasie in het leven geroepen die belast
wordt met wegenverbetering en -sanleg: de wegencommissie.

De belangrijkste taak van de wegencommiasie bestaet in het stimuleren
van wegensanleg en verbetering. Men streeft er in principe nasr om als
bond niet zelf wegen aan te leggen mear anderen te bewegen dat te doen.
Soms is een bepaalde verbetering uit oogpunt van toerisme zo belangrijk,
dat men niet kan wachten op de alsmaar uitblijvende medewerking van
vooral overheden, dat men zelf een deel van de kosten voor zijn rekening
neemt. Dit valt binnen het bestuur, masr zeker binnen de c~mmissie van
financiën niet altijd in goede aarde, vooral niet als dat leidt tot
overschrijding van de begroting. Hen heett bovendien besloten alleen
geld uit te geven voor verbetering van wegen die het algemeen belang
dienen en niet voor lokale wegen.

Op kosten van de bond worden vecbeteringen eangebrecht ean verschei-
dene wegen in het land. De lijst groeit jsarlijka en dus ook de uitga-
ven. Het is dasrom van het grootste belang de overheid te betrekken bij
deze voor het toerisme, maar ook voor de gehele nationale economie,
belangrijke taak. Dat blijkt een zeer moeizeam proces te zijn.
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Een van de eerste door de overheid erkende projecten van de bond op
het gebied van wegenaanleg en onderhoud, betreft een rijwielpad langs
een gedeelte van de 'keiweg' Breda-Tilburg. Na herhaald aandringen van
de bond bij de minister van Waterstaat en besprekingen met de ingenieur
van Rijkswaterstaat in Noord-Brabant, tot het aanleggen van rijwielpaden
langs de slechte keiwegen in genoemde provincie, wordt in 1899 besloten
een proef te nemen, waarvan bovengenoemd traject het resultaat is. De
ANWB krijgt het toezicht op de aanleg en wordt de bond officieel ge-
vraagd advies uit te brengen omtrent de uitslag van de proefneming. De
lengte van het pad zal voorlopig nog msar 1.400 meter bedragen met een
breedte van 80 cm (137).

Deze proef blijkt nog niet direct succesvol te zijn, masr het bestuur
van de bond is wel zo voorzichtig dat niet als zodanig ean de minister
te melden. Voordat men verslag uitbrengt gaat men op excursie naar
België om daar informatie in te winnen. De Belgen hebben reeds enige
ervaring met deze materie. Het verslag aan de minister wordt in overleg
met Rijkswaterstaat Noord-Brabant dan ook voorzien van enkele aanbeve-
lingen. Aan deze samenwerking met de overheid wordt door de ANWB veel
waarde gehecht. Het is een eerste stap in de gewenste richting.

Dat de keuze op een project in Noord-Brabant is gevallen, heeft te
maken met het feit dat nog masr weinig Brabanders lid zijn van de
bond. De aanleg van wielerpaden wordt gezien als een krachtig propagan-
damiddel.

In dezelfde periode heeft zich onder de leden van de bond het gerucht
verspreid dat de Belgische bond zelf wielerpaden aanlegt, waarop een
asntal leden bij het bestuur asnklopt met de vraeg of het niet mogelijk
is in Nederland, maar vooral in Noord-Brabant met zijn onberijdbare
keiwegen, eveneens wielerpaden san te leggen, of de bestaande klinker-
wegen te verbeteren. Men verwijt de bond dat men daaraan niet allang ia
begonnen. Voor zijn drie gulden contributie heeft men wel degelijk recht
op een goed net van wielerpaden. Daarop is het bestuur op onderzoek
uitgegean. Maar ook de buitenlandse bonden blijken op financiële gronden
evenmin in staat paden van enige betekenis aan te leggen. In België zijn
de paden op een enkele uitzondering na asngelegd door de regering of
door de provincie, waarbij het toezicht op de aanleg in handen is ge-
steld van de Touring Club. In Duitsland, Zwitserland en Denemarken kent
men uberhaupt geen fietspaden. En in Engeland bestaat sinds 1887 een
Roads Improvement Association, die is opgericht onder het patronaat van
verscheidene grondbezitters en parlementsleden. Deze vereniging, die de
contributies zou moeten gebruiken voor wegenverbetering en wordt ge-
steund door de Cycling Touring Club met haer duizenden leden, heeft nog
geen kilometer weg verbeterd (138). Ook de ANWB ia niet in staat grote
delen van fietspaden san te leggen, omdat dearvoor nu eenmaal de midde-
len ontbreken.

Hoewel de bond het als zijn belangrijkste taak beschouwt te komen tot
verbetering van wegen via de autoriteiten, laet hij niet na dasr wear de
omstandigheden erom vragen ook daadwerkelijk bij te dragen aan verbete-
ringen. Enerzijds wordt er bij de plaatselijke, provinciale en lande-
lijke overheid voortdurend aangedrongen op maatregelen ter verbetering
en sanleg van paden en wegen, anderzijds subsidieert men de aanleg, of
biedt anderszins hulp. Tot 1900 wordt door de overheden weinig of geen
sandacht besteed aan wegenverbetering. Met de groei van het fietaverkeer
en de opkomst van het autoverkeer krijgt men de consequenties ervan te
verwerken.

De overheid wordt steeds meer gedwongen sandacht te besteden ean de
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verkeersproblemen en wordt daarbij gestimuleerd door de ANWB. Steeds
meer gemeentebesturen gaan ertoe over bijdragen te schenken voor de
aanleg of verbetering van wegen in hun gemeente. Deze bijdragen kunnen
bestaan uit geld, mankracht en of materiaal. Het komt er dan op neer dat
de bond als aannemer het werk uitvoert met subsidies van de verschillen-
de betrokken gemeenten.

Naast adviseren, overleggen en subsidiëren, gaan de gedachten van de
wegencommissie ook uit naar het beschikbaar stellen van werktuigen die
voor gemeente- en polderbesturen te duur zijn. Hierbij denkt men in het
bijzonder aan een stoomwals, die in het buitenland al met succes wordt
gebruikt. Zeker nu in de praktijk is gebleken dat, een dergelijk werktuig
ook in Nederland en zelfs op de slappe Hollandse bodem met goed resul-
teat kan worden ingezet, voelt de bond hier veel voor. Men heeft om de
bruikbaarheid te testen, als proef grind- en steenslag ingereden in
Zuid-Holland en daarbij zelfs enige bruggetjes gepasseerd, die tegen de
zware last bestand bleken. Nederland heeft voor het zakelijk transport
in het verleden vooral gebruik gemaekt van de vele waterwegen, waardoor
minder behoefte was aan goede wegen te land. Dit in tegenstelling tot de
waterarme fabrieksdistricten in het buitenland. Nu ook in Nederland de
voordelen van een goede landweg zijn aangetoond, acht de ANWB de tijd
gekomen om serieus te overwegen een dergelijke stoomwals aan te schaffen
en deze vervolgens dan te verhuren. De sterke toename van de stedelijke
bevolking brengt bovendien met zich mee een toename van verkeer van en
naar deze bevolkingscentra, waardoor de toegangswegen steeds meer hebben
te lijden. Het is ook zeer onpraktisch paarden, wielrijders en voetgan-
gers over de losse steenslag te laten gaan. Beter is het het materiaal
in te rijden. De kosten voor de aanschaf van zo'n wals komen op ongeveer
f 12.000,-. Het zit er voor het jear 1902 nog niet in, maar men is
vastbesloten het er eens van te laten komen (139).

Practisch bij elk begrotingsdebat wordt door de leden van het alge-
meen bestuur de nadruk gelegd op een streven naar meer subsidie voor de
wegenverbetering en een zo min mogelijk werken onder eigen beheer. Het
plan om een stoomwals aan te schaffen is intussen van de basn. De kosten
blijken te hoog en het gebruik moeilijk. In 1912 tenslotte denkt men een
goed alternatief gevonden te hebben in de aanschaf van een motorwals.
Dit apparsat blijkt onder optimale omstandigheden goed te functioneren,
wat het geval is als het te bewerken pad goed is gefundeerd, de wals
wordt bediend door een chauffeur die de motor goed kent en wanneer er
sprake is van goed toezicht. Men moet al snel concluderen dat de omstan-
digheden in de meeste gevallen niet gunstig zijn en de uitgave voor deze
wals veel te hoog. Er gaan dan ook stemmen op deze wals maar weer snel
van de hand te doen. Sommige leden stellen zelfs voor de wals maar
meteen in het bondsmuseum te zetten (140).

De financiële commissie is er bij de begrotingsbehandeling voor 1914
van overtuigd dat er teveel geld wordt besteed aan lokale wegen. Boven-
dien wil men weten of in gebieden waarvoor veel geld wordt uitgetrokken,
ook veel leden wonen. De uitgaven moeten immers de leden ten goede
komen of voor pcopagandadoeleinden dienen.

Voor 1914 wordt nog f. 8.000. begroot, terwijl in de jaren daarna ook
de wegencommissie moet gaan bezuinigen. Er wordt tot en met 1917 nog
maar f. 6.000. beschikbaar gesteld (141). Dit betekent nog niet dat de
commissie zich hier ook aen houdt (zie bijlage XVII).

2.10.21 Advisering en onderzoek

Behalve het stimuleren van aanleg en onderhoud van wegen en fietspa-
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den rekent de bond het eveneens tot zijn taak te komen tot verbetering
in kwalitatieve zin. Nieuwe vormen van verkeer brengen nieuwe problemen
met zich mee.

- .SlnJhe.rlrijdinR

Een belangrijk aandachtsveld is de bestrijding van stof. Het stof van
de wegen, opgejaagd door de nieuwe vervoermiddelen, vooral door de auto,
wordt beschouwd als een wezenlijke bedreiging voor de volksgezondheid.
Tuberculose is nog steeds een volksziekte. Een belangrijk deel van de
weerstand tegen het autogebruik komt dan ook hieruit voort. De wegencom-
missie zoekt, vaak in samenwerking met anderen naar een oplossing voor
het probleem. De Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst nodigt
de ANWB uit voor een congres waar deze zaak aan de orde komt, met als
doel gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Niet aileen de methode maar
ook de kosten spelen bij de oplossing van het probleem een belangrijke
rol en het zal nog enige tijd duren voor men een bevredigende oplossing
heeft gevonden. In 1912 wordt een proef gedaan over een afstand van een
kilometer op de weg Den Haag-Leiden met een chloorcalcium oplossing.

Het zijn vooral bewoners van villa's, die hun huizen langs de daor-
gaande wegen hebben, die klagen over de stofplaag. De bond verwijst deze
klagers in eerste instantie nsar de besturen die de weg beheren, waarbij
de bond wel bereid is op te treden als tussenpersoon.

Er wordt in 1912 nog een proef in het vooruitzicht gesteld die
inhoudt dat de klinkerweg met teer zal worden bestreken en daarna be-
strooid met scherp zand. Deze methode zou zowel afdoend als goedkoop
zijn. Aanvankelijk is hiertegen nogal wat tegenstand, omdat men schade
vreest aan bomen en beplantingen. Op een congres voor Openbare Gezond-
heidsregeling wordt dit bezwaar echter weerlegd (142).

Het bezoeken van binnen- en buitenlandse congressen op het gebied van
wegenverbetering en stofbestrijding behoort eveneens tot de taken van de
commissie. Uit onderzoek blijkt, dat het teren van wegen het meest
afdoende middel is tegen stof. De ANWB adviseert de wegbeheerders dan
ook gebruik te maken van teer in plaets van wat nog vask gebeurt, olie,
omdat deze vooral veel schade toebrengt asn rijwielbanden. De eerste
teermachines zijn intussen al door enkele firma's die zich bezighouden
met wegensanleg, aangeschaft.

- ~oorlichting aan overheden

Doordat de bond regelmatig wordt gevraagd adviezen uit te bcengen op
het gebied van wegenaanleg en -onderhoud is intussen een vaste adviseur
aangesteld. Men zoekt nasr de beste en goedkoopste manier van wegenaan-
leg. In 1914 worden op kosten van de gemeente Wassenaar, de gemeente Ede
en de directie van het villapark "De Rieviet" te Wassenaar, op advies en
aanwijzing van de wegencommissie enkele proefwegen aangelegd. Er wordt
aantekening gemaekt van zowel de kosten als de resultaten. In 1913 heeft
men reeds een proefweg met teersteenslag aangelegd in Wassenaar, wasr-
over men zeer tevreden is. Het gebruik van teer voldoet aen de eis van
een moderne weg, zowel vanuit het oogpunt van hygiëne als bruikbaarheid.
De resultaten van dit en andere onderzoeken zijn vastgelegd in brochu-
res, die weer gratis beschikbaar worden gesteld ean wegbesturen, overhe-
den en andere belangstellenden (143). In 1909 is door de wegencoimnissie
reeds een brochure uitgegeven met als titel Onze wegen, die is voorzien
van een voorwoord van een der hoogste Waterstaats-autoriteiten van dat
moment. Het bestuur hecht hieraan grote betekenis, omdat daarmee het
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belang van het werk nog eens extra wordt onderstreept. Het uitgeven van
brochures wordt gezien als een belangrijk propagandamiddel dat grote
invloed kan uitoefenen ten gunste van de wegenverbetering (144).

In 1914 verschijnen weer een aantal artikelen die betrekking hebben
op wegenverbetecing. Deze in brochurevorm verspreid onder gemeentebestu-
ren, rijks- en provinciale hoofdingenieurs die belast zijn met de aanleg
en het onderhoud van wegen (145).

A1 deze inspanningen blijven niet zonder resultast. In 1915 kan het
bestuur met wsardering melden dat er een wetsontwerp tot verbetering en
verbreding van rijkswegen zal worden opgesteld. Men verwacht dat het
'verstrekkende en grootse verschieten zal openen". Wanneer het ontwerp
maar eenmaal wet wordt, zal Nederland binnen afzienbare tijd een rijks-
wegennet krijgen, zo hoopt men (146).

Veel minder optimistisch is men over de inhoud van het rijkswegenre-
glement van 1914. Men vreest dat genoemd reglement door de weinig oor-
deelkundige bepalingen die ecin zijn opgenomen, een dode letter zal
blijven. De wegencommissie spreekt in 1917 dan ook de hoop uit dat dit
reglement niet tot voorbeeld zal strekken voor de te verwachten nadere
regeling van het snelverkeer. Men hoopt dat bij de toegezegde wijziging
van de Motor- en Rijwielwet een breed standpunt zal worden ingenomen,
waarbij men komt tot een wet die het verkeer in volle omvang en ten bate
van alle weggebruikers gaat regelen (147).

Ondanks alle goede voornemens wordt ook de wegencommissie gedwars-
boomd door de heersende oorlogstoestand. Gedurende 1915 heeft men maar
op halve kracht kunnen werken als gevolg van de mobilisatie. Er zijn dat
jaar geen nieuwe brochures verschenen, wel eníge verbeteringen en samen-
vattingen, waeronder een verhandeling over rijwielpadenaanleg en een
samenvatting van artikelen over wegenbouw. De commiseie maakt in deze
tijd van papierschaarste vooral gebruik van De Kampioen onder de titel
"Mededelingen van de Wegen-Commissie'.

Wel worden nog steeds een groot aental adviezen verstrekt omtrent
wegenverbetering, vooral aan gemeenten. De commissie ontvangt een toene-
mend aantal verzoeken om wegen ter plaatse te komen opnemen en aan te
geven op welke wijze verbetering mogelijk is. Daarnaast ontvangt men
veel klachten over het onderhoud, die vervolgens worden onderzocht en
ter kennis gebracht van wegbesturen, vergezeld van een verzoek tot
verbetering. Veel klachten hebben betrekking op het zonder meer be-
strooien van wegen met onderhoudsmateriaal. Hiertegen is maar één reme-
die: een gewalste steenslagweg. Voor deze methode wordt dan ook veel
propaganda gemaskt, evenals voor het teren van wegen.

In 1917 wordt de commissie voor wegenverbetering onder voorzitter-
schap van L.C. Steffelaar versterkt met enkele nieuwe leden. Ir. A. van
Linden van der Heuveil c.i., hoofdingenieur van de Provinciale Water-
steat Overijssel, ir. M.J.W. Roegholt, directeur van Publieke werken te
Delft, en ir. M.C.E. Bongaerts, ingenieur Rijkswaterstsat en lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal (148). Met deze versterking is de com-
missie beter toegerust om zowel op het gebied van de theoretische als de
praktische wegenbouw verantwoorde adviezen te verstrekken.

- Verkeersverligheid tank voor dc AN~yB

Niet alleen voorlichting op gebied van wegenaanleg, maar ook op het
gebied van verkeeragedrag vormen belangrijke taken voor de commiasie. In
1906 wordt aen alle hoofden van lagere scholen een circulaire gestuurd,
waarbij hun medewerking wordt gevrasgd om de leerlingen te wijzen op het
grote gevaar dat men loopt in het verkeer. Velen hebben de neiging om op
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het laatste ogenblik de weg over te steken, terwijl er motorrijtuigen of
rijwielen aankomen, of blijven te lang op de weg staan. Van verschillen-
de zijden ontvangt de ANWB betuigingen ven instemming. Niet alleen
kinderen, ook automobilisten en motorrijders worden ernstig gewaarschuwd
voor het gevaarlijk harde rijden in de bebouwde kom en de omgeving van
scholen en kerken, met name op tijden dat deze door kinderen of publiek
worden verlaten.

Hoewel in de wet is vastgelegd dat men niet harder mag rijden dan de
veiligheid van het verkeer toelast, hebben veel gemeentebesturen nog
niet erg veel vertrouwen in de automobilist. Dit heeft tot gevolg dat in
de meeste plaatselijke verordeningen een maximum snelheid in de bebouwde
kom wordt vastgelegd en in verschillende straten het automobilisme zelfs
geheel wordt verboden. Deze msatregel betekent in veel gevallen een
ernstige belemmering voor de ontwikkeling van het autoverkeer. De stad
Arnhem blijkt een van de weinige te zijn die het goede voorbeeld geeft
door geen enkele straat af te sluiten, aldus de ANWB (149).

Met de toename van het verkeer nemen ook de gevaren toe. Het verkeer
moet door middel van regels in goede banen worden geleid. Om de wegge-
bruiker met deze regels vertrouwd te maken geeft de ANWB in 1916 het
werkje RegcLc ronr de weR uit. In dit boekje wordt op beknopte wijze, door
middel van tekeningen en versjes, eangegeven hoe de weggebruiker zich op
de openbare weg heeft te gedragen en hoe en wat te doen om zichzelf en
anderen zo veel mogelijk voor ongelukken te vrijwaren. Het boekje kost
vijfentwintig cent per tien stuks en wordt voor iedereen beschikbaar
gesteld, dus niet alleen voor bondsleden. Binner, aen week zijn al 10.000
exPmplaren verzonden naar allerlei instellingen die iets met opvoeding
of verkeer te maken hebben (150).

Dit initiatief kan gezien worden als een eerste grootscheepse voor-
lichtingscampagne met betrekking tot de verkeersveiligheid.

2.102i Samenwerktng met andere organisaties op het gebied van wegenaanleg en onderhoud
en naluurbescherming

Op het gebied van wegenaanleg en onderhoud is de ANWB aengewezen op
de medewerking en steun van vele personen en organisaties. In een aental
gevallen gast de samenwerking niet verder dan enig schriftelijk contact,
in andere gevallen wordt zeer nauw samengewerkt. Soms gaat het om ad hoc
samenwerking, soms krijgt het samenwerkingsverband een meer duurzaam
karakter.

Uitbreiding van het wegennet betekent eveneens dat men met een toene-
mend aantal instanties te maken krijgt, met name grondbezitters en
wegbeheerders. Vaak gsat er veel overleg asn de asnleg vooraf. Men
heeft te doen met verscheidene grondeigenaren, zowel particuliere als
overheden, die toestemming moeten verlenen voor de aenleg van wegen en
paden. Het is ondoenlijk om alle projecten te noemen die jaarlijks door
de ANWB worden gesteund. Daarom een enkel voorbeeld.

In 1915 wordt, met medewerking van militaire autoriteiten, in de
omgeving van Harskamp ongeveer 25 km rijwielpad aangelegd. De V.V.V. te
Nunspeet wil in dat jaac het rijwielpadennet in de omgeving uitbreiden.
Van .de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten wordt toestemming
verkregen tot de aanleg van eenvoudige rijwielpaden in haar bezitting
Hagenau, de basis voor het latere Nationaal Pack Veluwezoom. Deze paden
moeten asnsluiten op het 'Onzalige Bosch' en in een later stadium
worden verbonden met Laag-Soeren. De aanleg gebeuzt in samenwerking met
de bewoners van de streek. De bond zegt toe het project financieel te
steunen, indien de onderhoudsplicht goed wordt vastgelegd (151). De
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verharding van de weg tussen Vierhouten en Gortel kan tot stand komen na
toestemming van de N.V. Vierhouten Bosch. De weg tussen Hilversum en
Baarn wordt verbeterd na toestemming van dP grondeigenaren (152). In de
jaarverslagen en de notulen van de wegencommissie worden de verschillen-
de projecten genoemd, gezien het grote aanf.al is het ondoenlijk deze
allemaal hier op te nemen.

De oorlogssituatie brengt problemen me zich mee, die samenwerking met
anderen noodzakelijk maakt. Aanvankelíjk blijven de gevolgen van de
oorlog in de ons omringende landen bij de ANWB beperkt tot verlies aan
mankracht vanwege de mobilisatie. Maar naarmate de toestand voortduurt,
worden de gevolgen steeds ingrijpender. Door gebrek san teer i s het in
1917 niet lenger mogelijk om de geplande teerslagwegen uit te voeren en
wordt men gedwongen de asnleg in een vertraagd tempo voort te zetten,
terwijl aen het onderhoud niet meer dan het hoognodige kan worden ge-
daan. Maar ook de steenslagwegen ondervinden wegens gebrek aan materiaal
veel nadeel van het slechte onderhoud. Als alternatief voor steenslag
heeft men in Overijssel een proef genomen met slakken, een residu van
het verwerkingsproces bij Hoogovens. Probleem hierbij vormt het vervoer,
met name als gevolg van een steeds nijper wordende benzineschaarste. De
wegencommissie treedt daarop in onderhandeling met bevrachters en expe-
diteurs, met als doel het vervoer toch nog zodanig te regelen, dat er
nog zoveel mogelijk wordt aangevoerd.

Het bondsrijwielpad tussen Hilvarenbeek en Reusel i s door het zware
verkeer gedurende de mobilisatie zodanig vernield dat het geheel moet
worden vernieuwd. Hiervoor zijn bijdragen toegezegd door de levensverze-
keringsmaatschappij 'Utrecht', de betrokken gemeentebesturen en het
Departement van Oorlog ( 153). De totale kosten bedragen f 1.655,40.

Behalve met wegbeheerders en grondeigenaren heeft de ANWB ook te
maken met weggebruikers. Een type weggebruiker waarmee in verband met de
wegenaanleg en verbetering wel degelijk rekening moet worden gehouden is
het paard.

Op 19 februari 1912 wordt een speciale commissie benoemd die tot doel
heeft na te gaan, wat het nut en het nadeel is van bepaald hoefbeslag en
de invloed ervan op de wegen. Dearvoor worden verscheidene deskundigen
op verschíllend gebied bijeen gebracht, teneinde dit onderwerp te bestu-
deren en rapport uit te brengen. A1 snel na de oprichting splitst de
commissie zich in twee sub-comité's, waarvan het ene gegevens verzamelt
over de aan de wegen toegebrachte schade door onoordeelkundig hoefbe-
slag, terwijl het andere comité nagaat hoe door wijziging van het hoef-
beslag schade kan worden voorkomen of beperkt. Op zeer uitgebreide
schaal worden gegevens verzameld (154).
Naast de reeds aangeduide samenwerking die vooral een ad hoc karakter
heeft zijn ook meer duurzame samenwerkingsverbanden te noemen.

- Verkeer.rverenr1;ingen ge.sreund door de ANWB

In het voorgaande is al enkele malen gewezen op het feit dat de
Nederlandse wegen in veel gevallen in niet al te beste staat verkeren.
Bovendien blijken de wegen ook niet berekend op de nieuwe verkeersvor-
men.

De wegencommissie van de ANWB voelt een toenemende behoefte aan steun
en medewerking van andere lichamen en verenigingen bij de aanleg, verbe-
tering en het onderhoud van wegen en paden. De consuls kunnen het werk
niet langer alleen ean. De op verscheidene pleatsen in het land bestaen-
de wielrijdersverenigingen bemoeien zich uitsluitend met de bevordering
van het toerisme en het maken van tochten. Het bestuur van de bond
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vraagt zich echter af waarom deze verenigingen zich op een enkele uit-
zondering na, ook niet met de wegen bemoeien, daar goede wegen toch
een belangrijke voorwaarde vormen voor het toerisme.

Er onstaat bovendien steeds meer behoefte aan verenigingen die hun
werkterrein willen uitbreiden over een groter gebied, over de bestaande
gemeente- en provinciegrenzen heen. Zo heeft bijvoorbeeld de Veluwe als
belangrijk toeristisch gebied met een relatief lage bevolkingsdichtheid
en weinig dorpen en steden, behoefte aan de oprichting van een verkeers-
vereniging. Daarom wordt op 18 december 1909 in Apeldoorn een vergade-
ring belegd, wasrbij aanwezig zijn de consuls uit de omgeving, het
dagelijks bestuur van de ANWB, verscheidene gemeentebesturen en de
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Er wordt beloten tot de oprichting
van de verkeersvereniging 'De Veluwe'. Het doel van de vereniging is
enerzijds het verkrijgen en onderhouden van goede wegen en paden, welke
geschikt zijn voor wielrijders op de Veluwe, anderzijds bescherming van
de natuur tegen vernielingen. De ontwerpen, bes.tekken en begrotingen
zullen door de vereniging zelf verder worden uitgewerkt (155).

- De oprichting va~t en ,camenwerking me( rrjN.ielpadverertigrngen

Het streven van de bond is er voortdurend op gericht geweest de
aanleg en het onderhoud van wegen en rijwielpaden onder te brengen bij
allerlei instanties wearondec de overheid. In de praktijk komt hier de
eerste tijd weinig van terecht.

Wanneer er in 1913-1914 uit Gooi- en Eemland stemmen opgaan om in
die streek een uitgebreid net van rijwielpaden aen te leggen, wordt
besloten daar een proef te nemen met de oprichting van een plsatselijke
rijwielpadvereniging, die zich de aanleg van paden ten doel stelt. De
proef slsagt in alle opzichten en in navolging dasrvan wordt besloten in
verschillende streken van het land dergelijke verenigingen op te rich-
ten, hetgeen eveneens wordt gerealiseerd. Opgericht worden in Twente de
vereniging 'Twente', in Gelderland de vereniging 'Noord-Veluwe', in
Noord-Brabant de vereniging Eindhoven met omstreken 'E.M.O.' en 's-
Hertogenbosch met omstreken 'H.E.R.M.O.' en in Drenthe de vereniging
'Het Drentsche Rijwielpad'. De vereniging in Drenthe, die in 1916 tot
stand komt, heeft binnen korte tijd 1.700 leden weten te werven, ver-
deeld over drie plaatsen: Assen, Beilen en Rolde (156). Alle verenigin-
gen nemen projecten onder handen. Dit heeft tot gevolg dat aan de be-
schikbare fondsen buitengewone eisen worden gesteld, zodat de eanleg
elleen verzekerd is als inwoners en belanghebbenden bereid zijn in de
kosten bij te dragen. De ANWS stelt zich op het st"andpunt hoogstens voor
30X in de kosten van eanleg te willen participeren, mits de wegen naar
sanwijzing van de bond wozden uitgevoerd en het onderhoud verzekerd is.
Bovendien draegt de bond slleen bij in de kosten van de oprichting van
rijwielpadverenigingen, indien succes te verwachten is. Zo wordt op die
grond de Friese vereniging niet gesteund, omdat men van een vereniging
die de hele provincie wil omvatten, weinig resultaat verwacht (157).

- De ANWB en (K)NAC sarnenwerkende concursenlen

Nijmegen is de stad waar zich in 1898 de meeste automobielen bevin-
den, namelijk acht. In deze stad wordt dan ook het initiatief genomen
tot oprichting van de Nederlandse Automobiel Club, de N.A.C. Eventuele
bezitters van automobielen en motorcqclea worden uitgenodigd zich aan te
sluiten en kunnen inlichtingen krijgen bij M.W.Aertnija te Nijmegen, de
eerste secretaria van de NAC (158). Ala officieel orgean van de jonge
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club fungeert aanvankeli jk het blad De Nederlaridsche SpoK, hoewel reeds in
1898 toenadering is gezocht tot de ANWB. Eind 1898 benadert Aertnijs de
ANWB met de vraag of het werkelijk waar is dat er plannen bestaan De Kam-
pioen in de toekomst slechts maandelijks uit te geven. Dit in verband met
het voornemen het bondsorgaan eventueel als officieel orgaan van de NAC
te kiezen, waarvoor het bestuur zijn preferentie te kennen geeft (159).
De hoofdredacteur van De Kampiuen, F.Netscher, die reeds een speciale ru-
briek voor het automobilisme heeft ingesteld, blijkt gaarne bereid het
bondsorgaan ter beschikking te stellen (160). Het dagelijks bestuur van
de bond beseft wel degelijk dat gelet op het feit dat het automobilisme
en de wielersport gemeenschappelijke belangen hebben, het van nut kan
zijn om samenwerking tussen beide lichamen tot stand te brengen (161).
Dit besef leidt in 1899 tot een contract met de NAC, waarin wordt
overeengekomen dat beide organisaties hun zelfstandigheid bewaren, msar
dat de ANWB een aantal faciliteiten aan de leden van de NAC zal verle-
nen, zoals het verkrijgbaer stellen van het Handboely Reiswijzer, De Karnpioen
en de Borrd.ratlas. Verder krijgt de NAC een pagina van het bondsorgaan ter
beschikking, waardoor De Kan7pinen ook het officiele orgaan van de automo-
bielclub wordt. De leden van deze club krijgen niet het recht invloed
uit te oefenen op de gang van zaken binnen het bestuur.

De tegenstanders van het voorstel tot samenwerking worden gewezen op
het feit dat het automobilisme een opkomende sport is die beoefenaars
vindt onder de invloedrijkste personen in het land. Men voorziet dat
deze sport een grote vlucht zal nemen en veel invloed zal kunnen uitoe-
fenen die ook de bond ten goede kan komen (162).

Begin 1901 gaan er geruchten dat de ANWB en de NAC plannen hebben
voor een fusie (163). Echter niets is minder waar. Wel voelt men voor
meer samenwerking en met het oog daarop benoemt de ANWB J.L.Nahuys,
bestuurslid var) de NAC tot lid van het dagelijks bestuur van de ANWB
(164). Als de NAC te kennen geeft evenals de ANWB reiswijzers te willen
uitgeven en "permis" wil gaan behandelen, slast de welwillende houding
van de ANWB om (165).

Behalve gemeenschappelijke belangen blijken er ook verschillen. Als
er rijwielpaden worden aangelegd, heeft de ANWB er groot belang bij, dat
daarvan geen gebruik wordt gemaakt door automobilisten. Dit lijkt van-
zelfsprekend maer is dat zeker niet in die tijd. Behalve de samenwerking
met betrekking tot het bondsorgaan, is er ook sprake van plannen om tot
samenwerking te komen in de plaatsing van wegtekens. Deze komt toch maar
moeilijk van de grond, niet in het minst doordat de samenwerking, voor
zover deze nog bestaat, in 1905 tot een minimum is teruggehracht. De
sfeer tussen beide organisaties is weinig vriendschappelijk meer. De NAC
tracht kost wat kost zich staande te houden, terwijl de ANWB zich in
zijn werk bedreigd voelt.

Pas in 1907 kan opnieuw over samenwerking worden onderhandeld, nadat
als gevolg van een motie, ingediend door baron van Tuyll, het bestuur
van de NAC collectief ontslag neemt. Van Tuyll is daerop bij Fockema
geweest met het idee om de NAC alleen als club te laten voortbestaan en
een soort fusie met de ANWB te bewerken, zodat de ANWB alles zou kunnen
doen op het gebied van het toerisme. Maar ook de tegenpartij met onder-
meer Boissevain en Hoof.t heeft getracht meer samenwerking te verkrijgen
tassen NAC en ANWB in de geest die de ANWB steeds voor ogen heeft
gestaan.

Boissevain en Hooft zijn van mening dat de ANWB bij een hechtere
samenwerking ook De Anto, het NAC-orgaan, mee moet overnemen en het
Teclrni.cch Bijblad, de technische bi jlage bij De Kampioen moet laten vervallen
(166). Eerstgenoemde acht het onjuist dat NAC en ANWB hetzelfde werk
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doen op toeristisch gebied, daar dit nodeloos tot versnippering van
krachten leidt. Daarom pleit hij voor vertegenwoordiging van de NAC en
de ANWB in de toeristenbnnd. Van beide besturen zou een persoon lid
moeten zijn, zodat wederzijdse concurrentie wordt uitgesloten. De NAC
zou een bijdrage moeten leveren in de kosten met betrekking tot het
toerisme. Bergsma echter wijst op het feit dat de toeristenbond en de
ANWB een en dezelfde zijn, zodat van genoemd voorstel geen sprake kan
zijn.

Uiteindelijk komt men tot het voorstel om beide organisaties zelf-
standig te laten blijven, maar om gezamenlijk een commissie te benoemen
bestaande uit een gelijk aantal leden van elke vereniging, die alle
zaken zal behandelen die betrekking hebben op het automobilisme in het
algemeen en in het bijzonder aandacht zal schenken aen waarschuwingsbor-
den, wegwijzers, handboekjes, reiswijzers, stofbestrijding en kaarten.
De uitvoering zal worden overgelaten aan de ANWB, terwijl de NAC
bijdraagt in de kosten. Door de commissie zal worden overwogen in hoe-
verre de mogelijkheid bestaat om samenwerking te verkrijgen ten opzichte
van triptieken en een weekblad. Dit zal aan het NAC-bestuur worden
voorgelegd (167).

Het antwoord leat lang op zich wachten. Pas in januari 1908 wordt
onderhandeld over het gezamenlijk plaatsen van waarschuwingsborden. De
ANwB stelt voor op de borden de beide namen te plaatsen, de NAC wil
liever twee borden aan een paal (168). Uiteindelijk wordt hierover
overeenstemming bereikt en besloten de wegwijzer-commissie uit te brei-
den met enkele leden van de NAC. De plaatsing van waarschuwingsborden
zal in onderling overleg gebeuren, terwijl de administratie ervan bij de
ANWB blijft (169).

2.10.2.4 Een wegwijzercommissie ingesleld om sneller le kunnen reageren ap behoeRen

Reeds voor 1898 is de ANWB begonnen met het plaatsen van wegwijzers.
Deze dienst staat onder supervisie van de toercommissie, mear het werk
wordt uitgevoerd door het dagelijks bestuurslid Redelé, die weliswasr
tevens lid is van de toercommissie, maar zijn functie bij de wegwijzer-
commissie ontleent aan het D.B.-lidmsatschap. Deze constructie stuit met
name bij Redelé op bezwaar.

In 1901 komt daarom binnen het dagelijks bestuur een voorstel tot
reorganisatie aan de orde. Men wil de wegwijzerdienst toevoegen san de
wegencormnissie en deze uitbreiden met enkele deskundigen. Ook acht het
dagelijks bestuur het gewenst de afdelingsconsuls toe te voegen asn de
commissie. Redelé echter ziet geen verband tussen het plaatsen van
wegwijzers en wegenonderhoud en wijst deze combinatie dan ook van de
hand. Tevens heeft hij bezwaar tegen het feit dat het theoretisch moge-
lijk is dat hij als lid van het dagelijks bestuur, verantwoordelijk voor
de wegwijzers, adviezen moet uitvoeren, die door de leden van de toer-
commissie zijn opgesteld, maer wsaraen hij geen deel heeft gehad. Dit
geval zal zich voordoen als hij niet wordt herkozen voor de toercommis-
sie

Na onderzoek door enkele leden van het dagelijks bestuur komt men tot
de conclusie dat het beter is een afzonderlijke commis.sie voor de weg-
wijzers te creëren, bestaande uit twee leden en een voorzitter die lid
moet zijn van het dagelijks bestuur. Hiermee worden de genoemde bezwaren
ondervangen. De leden van de bestaande subcommissie wegwijzers worden
benoemd tot lid van de nieuwe wegwijzercommissie die met ingang van ~902
wordt ingesteld (170). De commissie heeft tot taak het dagelijks bestuur
te adviseren omtrent plaatsing van wegwijzers en wearschuwingsborden.
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De plaatsing van de wegwijzers gebeurt in samenwerking met de consuls,
die het werk uitvoeren.

Na een aantal jaren beginnen de palen slijtage te vertonen en moeten
worden vervangen. Dit betekent uiteraard een enorme financiële asnslag
op het bondsbudget. Niet alleen moeten de palen worden vervangen, ook
aan de borden worden nieuwe eisen gesteld, als gevolg van de toenemende
snelheid van het verkeer. Het opschtift moet beter leesbaar zijn, omdat
de verkeersdeelnemer in een auto minder tijd heeft dit te lezen dan een
wielrijder.

Voorgesteld wordt om geleidelijk alle oude modellen te vervangen door
nieuwe, te beginnen bij de hoofdwegen. In 1915 zal hiermee een begin
worden gemaakt. Men is van plan om gedurende twee jaren, jaarlijks f.
3.000. voor de vervanging beschikbaer te stellen en hoopt dan alle grote
verbindingen opnieuw bewegwijzerd te hebben (171).

De reden waarom men zoveel haast heeft met de vervanging vormt het
feit dat men concurrentie ducht van de inmiddels Koninklijke Nederlandse
Automobiel Club, de KNAC. Nadat een aantal automobilisten kenbaar heeft
gemaakt behoefte te hebben aan duidelijker opschriften op de wegwijzers,
meent de KNAC deze taak op zich te moeten nemen door richtingsborden
aan te brengen. De ANWB denkt hier echter anders over en is van mening
dat dit werk, waarmee men zich al zeventien jaar bezighoudt, tot zijn
werkterrein behoort en is niet van plan dit werk uit handen te geven.
Tijdens een geheime vergadering, gehouden op 7 juni 1914, wordt door de
secretaris van wegwijzercommissie uitvoerig uit de doeken gedaan waarom
het begrote bedrag voor wegwijzers zo is overschreden (172).

Men heeft plotseling haast moeten maken met het plaatsen van wegwij-
zers in de grote steden. In de eerste plaats omdat er grote behoefte aan
is, in de tweede plaats omdat men heeft vernomen dat de KNAC al een
speciaal persoon heeft benoemd voor de bewegwijzering. De ANWB zou het
betreuren als het werk van vele jaren zou worden overgenomen door ande-
ren. De Automobiel Club stelt bovendien andere eisen en wil borden maken
met daarop alleen de plaatsnaam. De ANWB heeft belang bij een meer
nauwkeurige aanwijzing van plaatsen en afstanden. Overtuigd zijnde van
de kwaliteit van het eigen systeem, zou de bond het jammer vinden wan-
neer er twee systemen van bewegwijzering zouden ontstaan. Het plaatsen
van waarschuwingsborden is steeds in overleg met de RNAC gebeurd. Toch
blijkt de verhouding tussen beide organisaties niet goed te zijn. Het
steekt de ANWB nog steeds dat ook de KNAC triptieken is gaan uitgeven en
reisinlichtingen is gean verstrekken. Over en weer geeft men elkaar de
schuld van de minder goede samenwerking die echter niet op alle samen-
werkende fronten merkbaar is.

D.Fockema, de hoofdconsul van de ANWB, heeft steeds op goede voec
verkeerd met de KNAC bij het voor gemeenschappelijke rekening samenstel-
len van een uitgave met nummerbewijzen van voertuigen en rijbewijzen.
Ook Redelé, als secretaris van de wegwijzercommissie, is tevreden over
de samenwerking op het gebied van de plaatsing van wsarschuwingsborden
(173). De wrijvingen openbaren zich meer op bestuurlijk dan op uitvoe-
rend niveau.

- WeRrvijzers oplannd vanwege de oorlog in Europa

Ondanks alle goede voornemens zal het met de wegwijzers enigszins
anders lopen dan men in 1914 kon voorzien. Met het uitbreken van de
oorlog worden uit veiligheidsoverwegingen alle armen van de wegwijzers,
op bevel van de Minister van Oorlog, weggehaald. Dit betekent echter
niet dat het werk daarmee geheel stil komt te liggen, integendeel. On-
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middellijk na de ontarming, die in overleg met de opperbevelhebber van
het leger niet is opgedragen aan de consuls, maar door bemiddeling van
de Commissarissen van de Koningin aan de burgemeesters, die eveneens
voor de bewaring moeten zorgdragen, is men op het bureau van Redelé te
Dordrecht begonnen met een inventarisatie van alle ontarmde wegwijzers.
Men gaat na waar de armen zijn opgeborgen en maakt van elke wegwijzer
een volledige beschrijvingsstaat, die nodig zal zijn bij het herstel te
zijner tijd. Men voorziet tevens, dat met het herstel veel kosten zullen
zijn gemoeid, mede omdat een aantal armen is beschadigd en opnieuw zal
moeten worden geschilderd. Daarom heeft men de hulp van de overheid
ingeroepen en om een financiële tegemoetkoming gevraagd. Tenslotte is er
door de ANWB reeds meer dan "anderhalve ton gouds" in de wegwijzers
geinvesteerd. Had de bond dit niet gedaan, zo redeneert men, dan zou de
overheid dit hebben moeten doen (174). Het herstel van de ruim 6.000
armen wordt dus al tijdens de oorlogsjaren schriftelijk en systematisch
voorbereid, zodat voor dit werk toch de nodige financiële middelen
beschikbaar worden gesteld (zie bijlage XIII.A). Het plaatsen van weg-
wijzers wordt daor het bondsbestuur gezien als een zeer belangrijke
pijler voor de bond, waarvoor men bereid is het nodige te betalen.

De aanduidingen voor de wandelwegen zijn door de legerleiding onge-
moeid gelaten.

In het deel van Nederland achter de Hollandsche Waterlinie (Noord- en
Zuid-Holland en Utrecht) kan het plastsen van nieuwe en het onderhoud
van bestaande wegwijzers nog gewoon doorgaan. Het nieuwe model wegwijzer
heeft bredere armen en een duidelijker opschrift. Later zal dit systeem
in het hele land worden toegepast.

Intussen heeft de bond in 1918 in totaal 2.800 wegwijzers en waar-
schuwingsborden in beheer, het resultaat van twintig jaar arbeid. De
samenwerking met de KNAC met betrekking tot het plaatsen van waarschu-
wingsborden gaat tijdens de oorlogsjaren gewoon door (175).

Om de toerist nog meer te gerieven, heeft de wegwijzercommissie
bedacht om op een aantal punten plaatsaanduidingen aan te brengen. Met
deze aanduidingen wordt behalve de plaats waar men zich bevindt ook de
gemeentegrens sangegeven. De belangstelling en medewerking hiervoor van
de betrokken instanties is aanvankelijk niet erg groot. In enkele pro-
vincies hebben Gedeputeerde Staten zich bereid verklaard mee te werken,
maar de bijval van de gemeentebesturen is steeds minimaal geweest.
Sommige plaatsen hebben wel tien Cot twaalf aanduidingen nodig en dit
wordt te duur zonder hulp. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, heeft
men zijn licht opgestoken bij de oosterburen, de Duitsers. In Duitsland
worden borden sangebracht met een reclame onder de plaatsnamen, waardoor
de kosten sterk worden gedrukt. In Nederland ziet men weliswaar liever
geen reclame, masr gezien de kosten is hier wel overheen te stappen.
Daarop is men in onderhandeling getreden met de firma Funk, waarmee men
een contract heeft gesloten, waarin is vastgelegd dat zij de borden, die
tevens moeten dienen om bij de toeristen de kennis van de regels van de
weg te bevorderen, kunnen plaatsen. De borden, vervaardigd van linnen in
een houten raam, zullen worden voorzien van enige reclame van Dunlop
Rubber Company en worden geplaatst bij de ingeng van' steden en dorpen
langs de grote routes. Daar waar stedenschoon kan worden aangetast,
wordt van plaatsing afgezien. Het contract wordt voor twee jaar afgeslo-
ten, met een uitloop naar acht jaar.

Vanuit het algemeen bestuur komt wel enige kritiek op de reclame. Men
is vooral bang dat deze het sanzien van steden en dorpen ontsiert. Omdat
de commissie dit bezwaar reeds heeft voorzien en er enigszins aan tege-
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moet wenst te komen, belooft men de borden half zo groot te laten maken
als in Duitsland (176). In 1913 worden aan 103 gemeentebesturen in
totaal 411 naambordjes geleverd (177).

Na 1914 komt deze post niet meer op de begroting voor, wsaruit mag
worden afgeleid dat men met het pleatsen van deze borden is gestopt na
het uitbreken van de oorlog.

- Hulpkisten, voelpompen en hcnzinedis~ribulie, servrce-insfelliilRen ~~n~r de Merisr

De eerste fietsen en auto's worden niet zoals in onze tijd gekocht
bij een dealer maar rechtstreeks van de fabrikant of importeur. Rijwiel-
handel en garagebedrijf moeten zich nog ontwikkelen en het begrip
service is nog onbekend. De slechte wegen betekenen een voortdurende
aenslag op het materieel. Het is ondoenlijk om steeds a11e gereedschap
zelf inee te nemen. Het beschikbaar stellen van hulpkisten en voetpompen
voorziet met name in de beginperiode in een duidelijk aanwijsbare be-
hoefte.

Deze hulpkisten, ijzeren trommels, gevuld met eenvoudig reparatiema-
teriasl en verbandmiddelen, worden op verscheidene plsatsen in het land
beschikbasr gesteld, zodat men als lid van de ANWB bij pech en ongeval-
len hierop kan terugvallen. 2e fungeren dus niet alleen als technische
hulppost maar tevens als EHBO-post.

Reeds in 1895 wordt op bescheiden schaal met deze hulpkisten geëx-
perimenteerd, die naar Belgisch voorbeeld, doch enigszine uitgebreider,
worden ingericht. In 1898 wordt de eerste definitief gelnstalleerd in
hotel 'De Zwaan' te Oirschot. In hetzelfde jaar worden er in totaal 174
gedistribueerd over hotels, café's en rijwielstallingen verspreid over
het gehele land (178). De inhoud, die voortdurend wordt sangepast, is
deels gratis beschikbaar, deels tegen betaling. De kosten tot instand-
houding zijn relatief hoog, omdat een eantal attributen na verloop van
tijd veroudert en daerdoor onbruikbsar wordt. Dat geldt met name voor
verbandmiddelen. Ook vraagt de uitvinding en modernisering van nieuwe en
bestaande vervoermiddelen om een voortdurende aanpassing van de inhoud.

Vanwege het feit dat de hulpkist ook dienst doet als medische hulp-
post, wordt de ANWB in 1909 benaderd door de stsatscommissie in het
belang van het verlenen van eerste hulp bij bedrijfsongevallen, om de
hulpkisten ook aen dit doel dienstbaer te maken (179).

Het is de bedoeling van de staatscommíssie de kisten te plaatsen
langs vaarten en wateren ten behoeve van de binnenscheepvaart. Als de
ANWB bereid is de inhoud van de kisten hiersan nan te passen, is de
overheid bereid deze eanpasaing te subaidiëren (180).

In hetzelfde jasr atelt de ANGiB zich met het Nederlandse Rode Kruis
in verbinding om ook met deze organisatie te komen tot samenwerking
inzake de hulpkisten (181). Omdat er al contacten hierover bestaan
tussen het Rode Rruis en de overheid blijkt eertstgenoemde bereid op te
treden als tussenpersoon voor de regering (182). Besloten wordt de
verbandmiddelen kostelooa te veratrekken asn peraonen die door het Rode
Kzuis worden opgegeven en tegen betaling aen ieder (183).

In 1911 komt de samenwerking dsadwerkelijk tot etand, terwijl in 1915
bovendíen nog een samenwerkingeverband wordt aengegasn met het Oranje
Kruis (184). Rond deze periode bereikt het aantal hulpkisten zijn hoog-
tepunt (zie bijlage XXI).

Enerzijds neemt na verloop van tijd de behoefte geleidelijk af,
anderzijds stijgen met name tijdens de Eerste Dlereldoorlog de prijzen
van de inhoud sterk. Voor de oorlog kostte de inhoud van een kist nog
f. 33., na de oorlog ís de prijs al opgelopen tot f. 68. per kist (185).



-151-

In 1910 reeds meldt Redelé, verantwoordelijk voor de organisatie van
de hulpkisten, dat de belangstelling van de fietsers terugloopt. Dit als
gevolg ven het feit dat zich intussen een netwerk van rijwielherstellers
heeft gevestigd, terwijl verbeterde banden minder reparaties vereisen
(186). Ook voor het gemotoriseerde verkeer worden de kisten min of ineer
overbodig, omdat het aantal garages zich uitbreidt. Rond 1918 is het
aantal teruggebracht tot circa 500. Noewel de commissie voor het motor-
toerisme nogal hecht aan handhaving van deze service, omdat men bang is
dat deze door anderen zal worden overgenomen, moet men toch erkennen dat
deze vorm van hulpverlening door de tijd is achterhaeld. In 1920 wordt
definitief besloten het aantal hulpkisten niet verder uit te breiden,
maar slechts het aanwezige aental op peil te houden (187).

Hetzelfde geldt vnor de voetpompen. In 1901 komen de eerste plannen
op tafel voor het beschikbaar stellen van voetpompen en deze te ver-
spreiden onder hulpkist-, hotel-, restaurant- en caféhoudera (188). Een
jaar later worden de eerste gepleatst. De eerste rijwielen met pneuma-
tische banden zijn dan reeds enige tijd op de markt. Deze eerste binnen-
banden blijken nog erg poreus zodat regelmatig oppompen noodzakelijk is,
terwijl ook ellerlei andere gevaren de banden bedreigen, zoals doorntak-
ken en soms ook nog de plattelandsbevolking, die met hooivorken en
messen de banden tracht stuk te maken.

De voetpompen worden tegen een waarborgsom van f. 3. ter beschikking
gesteld. Met het meer algemeen worden van het wielrijden vervalt de
noodzaak om van bondswege in deze service te voorzien, omdat elk koffie-
huis en elke smid intussen een pomp heeft aangeschaft, ook op het plat-
teland. De Eerste Wereldoorlog heeft bovendien een zekere stagnatie in
de verbreiding van de voetpompen in de hand gewerkt omdet er onvoldoende
voorraad beschikbaar is (189).

Vanaf 1902 telt de ANWB onder zijn instellingen ook het bondsbenzine-
depot. Hier kan de automobilist terecht voor benzine en smeerolie voor
zijn voertuig. Een gcoot probleem in die eerste jaren is de weinig
constante kwaliteit van de brandstof en de weinig constante prijs. Om
deze wisselvalligheden enigszins op te vangen besluit het algemeen
bestuur in 1909 om 'ANWB-benzine' op de markt te brengen. De bond is
daarvoor een contract aangegaan met de maatschappij 'Acetylena' agente
van de Koninklijke Nederlandse Msatschappij tot Exploitatie van Petro-
leumbronnen in Nederlands Indië. De benzine, gensamd 'autoline' zal op
zoveel mogelijk plaatsen verkrijgbaar worden gesteld, in de eerste
plaats bij bondsbenzinedepothouders (190).

De aangesloten benzinedepots moeten voldoen asn door de ANWB gestelde
eisen, onder controle van een door het bestuur asngewezen deskundige.
Daarbij heeft de bond vastgelegd niet sansprakelijk te zijn, indien de
depothouder in conflict komt met de plaetselijk besteande hinder- of
ongevallenwet. In 1916 wordt bovendien een voorstel ingediend door de
voorzitter van de intussen opgerichte motorcommissie tot het instellen
van oliedepots (191).

De politieke toestand in Europa tussen 1914 en 1918 brengt met zich
mee dat Nederland deels of geheei verstoken blijft van een aantal im-
portartikelen waaronder dus ook benzine. Door een tekort ean benzine
wordt het noodzakelijk een nieuwe regeling voor benzinedepots in te
stellen en wel zodanig dat elke automobilist en motorrijder verzekerd
kan zijn van een voldoende hoeveelheid goede benzine. Met het oog op
een goede service voor de leden worden de depothouders verplicht een
ruime voorraad aan te leggen, terwijl tevens elke mototrijder of automo-
bilist maximaal maar tien liter kan krijgen. Ook het santal depots wordt
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zodanig uitgebreid dat de onderlinge afstand tussen de depots niet meer
dan tien kilometer bedrasgt. In sommige gemeenten bestaan verordeningen
waarbij het verboden is grote hoeveelheden in voorraad te hebben. Aan
de alsmaar stijgende benzineprijs kan de bond, ondanks pogingen in die
richting, weinig veranderen. Het steeds nijpender benzinegebrek tijdens
de oorlog betekent uiteindelijk een teruggang in het autogebruik, wat
weer gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de ANWB. Plannen die op
papier gereed zijn, kunnen voorlopig nog niei. worden uitgevoerd.

Wanneer in 1915 vanuit Groot-Brittannië vrijwel geen banden meec
worden geleverd voor auto's en motorrijwielen, stelt de ANWB pogingen in
het werk om door bemiddeling van een handelsattaché van het Amerikaanse
gezantschap, invoer van banden uit de Verenigde Staten te verkrijgen.
Men heeft deze zaak bijna rond, als de Britse regering de controle over
de gehele wereldproduktie van rubber in handen krijgt en ook Amerika dus
niet meer kan helpen. Alle cubber moet via Engeland worden verscheept.
In het najaar van 1915, besluit de Britse regering dat voortaan geen
banden voor auto's en motorrijwielen meer naar Nederland mogen worden
vervoerd, tenzij de kopers zich bij contract verbinden de banden niet te
zullen uitvoeren en bovendien als waerborg voor elke band een bankgaran-
tie van f. 300. storten. Een stel autobanden vereist dus een garantie
van f. 1.200. In de praktijk betekent dit een algeheel verbod, omdat de
meeste mensen dit financieel niet kunnen of willen opbrengen. Men acht
deze regeling dan ook onaanvaardbaar. Daarop worden op initiatief van de
N.V. Rijwiel en Automobiel Industrie (R.A.I.), besprekingen gevoerd
tussen vertegenwoordigers van de R.A.I., de Nederlandsche Motorwielrij-
ders Vereeniging (N.M.V.) en de ANWB enerzijds en de Nederlandsche
Overzee Trust Mastschappij (NOT) anderzijds, met als resultaat dat de
Engelse regering in overleg met de NOT er in toestemt, om in plaats van
een bankgarantie, genoegen te nemen met het overnemen der garantie door
de N.M.V. en de ANWB voor hun leden, op voorwaarde dat iedere verkochte
band wordt geregistreerd onder toezicht van de NOT. Deze concessie wordt
gezien als zijnde van grote waarde. In de praktijk wordt het zo geregeld
dat de ANWB en de N.M.V. de garantie van f. 300. per band op zodanige
wijze kunnen overnemen, dat het risico wordt teruggebracht op de impor-
teur (192). Het garantiesysteem wordt in feite vezvangen door een regi-
stratiesysteem.

Tot 10 juli 1916 worden er in totasl 1.758 contracten afgesloten voor
4.221 banden, wearvan 99 contracten voor 250 banden voor de N.M.V. en
1.445 contracten voor 3.433 banden voor de ANWB (193). Als in 1918
zelfs een algeheel rijv~erbod wordt uitgevaardigd voor motorvoertuigen,
komt een belangrijk deel van de werkzaamheden stil te liggen.

2.lOZS Het binneniands tcerisme krijgt nieuwe impulsen

Na de definitieve keuze in 1896 voor het toerisme in al zijn facet-
ten, worden elle krachten in die richting aangewend. De bondsbemoeiingen
met het toerisme en in het verlengde daarvan met de wegeneanleg blijven
niet onopgemerkt. De aanleg van wegen en paden stast voor de ANWB in
dienst van het toerisme.

Met de toename van de vrije tijd groeit ook de behoefte aan toeris-
tische voorzieningen, waarin de ANWB waar mogelijk tracht te voorzien.
Nieuwe takken van toerisme, mogelijk gemaakt door technische vindingen,
worden ter hand genomen en tot ontwikkeling gebracht zodat het toeris-
tisch netwerk zich steeds verder uitbreidt. In tuenemende mate tracht de
ANWB deze ontwíkkelingen naar zich toe te halen.
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Om dit te realiseren worden bijzondere commissies van bijstand in het
leven geroepen, die deels actief zijn op een specifiek toeristisch
terrein en deels ook op meer algemeen niveau.

De oorlogsjaren geven aan het toerisme een geheel eigen karakter.
Bestaande vormen verdwijnen nagenoeg, nieuwe doen hun intrede.

- Nieuw~ aclivircilen ten hchnerr ~nrt hrr walerlnPrisrnP

De commissie voor het watertoerisme, die in 1905 wordt ingesteld,
heeft aanvankelijk een betrekkelijk beperkte taak. Van deze commissie
wordt verwacht dat zij adviezen verstrekt in aangelegenheden betreffende
het toerisme te water, dat op dat moment nog in de kinderschoenen staat.
Er is nog maar nauwelijks sprake van enige organisatie van de belangen
van de watertoerist. De watersport wordt veelal beoefend in de nabijheid
van plastsen waar zeilers wonen of waar zeilverenigingen zijn gevestigd,
dus in voor de wetersporter bekend gebied. Als de mechanische beweeg-
kracht ook meer algemene toepassing vindt in boten, breekt de tijd aan
dat men op het water gaat toecen. Aangezien op det moment niemand zich
over het watertoerisme ontfermt, de watersport is wel reeds georgani-
seerd, springt de ANWB hierop in. Er ontstaat een soort taakverdeling
tussen de ANWB en de watersportverenigingen, die erop neerkomt dat de
sportverenigingen zich bezighouden met de sport, terwijl de ANWB de toe-
ristische aangelegenheden voor hasr rekening neemt. Onder aport wordt
door de ANWB verstaan slles waarbij het denkbeeld wedstrijd ten grond-
slag ligt (194).

Een van de eerste taken voor de bond bestaat uit de samenstelling en
uitgifte van waterreiswijzers en waterkaarten, waardoor het maken van
tochten, ook in minder bekend gebied, mogelijk wordt. Het watertoerisme
groeit en het aantal verenigingen neemt toe. Als in 1913 de Nederland-
sche Vereniging voor Watertoerisme wordt opgericht, nota bene door
enkele actieve waterconsuls van de ANWB en de oud-secretaris van de
watercommissie, in samenwerking met enkele watersportautoriteiten en
deze vereniging zich bovendien tot taak stelt het toerisme te water te
bevorderen, voelt men zich in ANWB-kringen ernstig bedreigd en stelt
slles in het werk om te voorkomen dat het werk, waarean men el jaren
zijn krachten geeft, door anderen wordt overgenomen.

Deze gebeurtenis doet zowel binnen als buiten de bond nogal wat stof
opwsaien. De secretaris van de commissie voor het watertoerisme, H.Kers-
kens, geeft in 1913 te kennen deze functie niet langer te ambiëren,
omdat hij nogal wat tegenwerking ontmoet vanuit zeilerskringen. Deze
zijn de mening toegedaan dat de bond teveel op hun terrein grasduint
(195).

Kort dsarna wordt de Nederlandse Vereniging voor Watertoerisme opge-
richt, omdat veel watersporters van mening zijn dat de belangen van de
watertoeris[ en sporter, die nog geenszins tot de best geregelde beho-
ren, door samenwerking van alle watertoeristen het best kunnen worden
behartigd.

De Engelsen en de Duitsers zijn de Nederlanders reeds voorgegaan met
de oprichting van de 'Cruiaing Association' en de 'Deutscher Rreuzer-
Yacht Verband' (196).

Hoewel de oprichters stellen niet concurrerend te willen optreden
maar juist samenwerking te willen zoeken, is geen der bestuursleden van
de ANWB in het bestuur van de nieuwe vereniging opgenomen.

In een debat in De Karnpir~err wi jst Kerskens erop dat de commissie voor
het watertoerisme weinig voorstelt, als gevolg van de slechte leiding
van W.J.Lugard als voorzitter van de commissie. Lugard die zelf kenne-
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lijk niets afweet van watersport en binnenscheepvaart, wil zich niet
door anderen hierin laten leiden (197). Lugard op zijn beurt beschul-
digt Kerskens ervan onwaarheden te verkondigen.

Ook de sportpers mengt zich in het gebeuren. De Nederlarfrtsche Sport met
name wijst op de kleinzieligheid en de animositeit die de Nederlanders
al ongeveer vijftig jaar in de greep heeft. Ieder wil op zijn gebied de
eer voor zijn werk, ook de ANWB. Het zou beter zijn samen te werken dan
elkaar te beconcurrerPn (198).

In de opvatting van de ANWB is de toerist niet in hokjes te plaatsen.
Een wielrijder kan tegelijkertijd motor-, wandel-, spoor- of watertoe-
rist zijn. Men is wel bereid samen te werken met andere organisaties,
maar men wenst de toeristische bemoeiingen bij de bond te houden. Met
wedstcijden wenst men zich niet in te laten en laat dat geheel over aan
de watersportverenigingen (199). Toch zal het watertoerisme nog een hele
tijd discutabel blijven, zowel binnen als buiten de ANWB.

In december 1915 wordt door de verschillende watersportverenigingen
een vierdaags congres voor de watersport georganiseerd. Tijdens de
voorbereidingen van dit congres worden er naar aanleiding van de wrij-
vingen die er bestaan tussen de Nederlandse Vereniging voor Watertoeris-
me en de ANWB enige besprekingen gehouden met het dagelijks bestuur van
het congres. Hoewel het niet mogelijk blijkt op alle punten tot overeen-
stemming te komen, wordt tenslotte toch bereikt dat beide partijen
toezeggen in het vervolg wat meer waardering voor elkaars werk aan de
dag te zullen leggen. Voorts belooft de ANWB de verkoop van de bondsvlag
voor boten te staken. Men doet dit niet ven harte, omdat de bond er een
"machtig strijdmiddel" in ziet. Maar als er een blijvende samenwerking
kan worden verkregen door de vlag op te geven, wil men dit wel ernstig
overwegen. Deze vlag blijkt een zeer gevoelig punt te zijn voor de
verschillende watersportverenigingen. Het bestuur van het congres heeft
op zijn beurt toegezegd zijn invloed aan te wenden, om bij de beoefe-
nasrs van de watersport een meer vredelievende houding ten opzichte van
de bond op te wekken. In een van de Bu!leciit.s die ter gelegenheid van
het congres voor watersport worden uitgegeven dooc de organisatoren,
wordt opgeroepen tot een betere verstandhouding (200). Behalve het
strijken van de vlag is er binnen de ANWB-gelederen weinig te bespeuren
van toegeeflijkheid. Naar aanleiding van een vergadering van de wa-
tercommissie op 27 oktober 1915, wordt een intern stuk opgesteld waaruit
een heel wat minder vriendelijke houding blijkt dan in het hiervoor
genoemde B~~lletrn wordt gesuggereerd. De conclusie van de commissie is:
a. dat de vlag zo duur mogelijk moet worden veckocht;
b. dat de Nederlandsche Vereeniging van Watertoerisme langzsam maar

zeker moet doodbloeden;
c. dat de hatelijke eanvallen in de pers niet beantwoord moeten worden;
d. dat te zijner tijd een soort blauwboek zal moeten worden uitgegeven,

hetzij alleen voor de bondsofficials, hetzij ook voor buitenstaanders
(201).

Ook binnen het algemeen bestuur van de ANWB gaan stemmen op om het
watertoerisme los te laten, of om er althans minder aandacht asn te
besteden. De tegenstanders moeten vooral gezocht worden onder diegenen
die er nog steeds van uitgaen dat de ANWB er is voor wielrijders en alle
inspanningen van de bond aan wielrijders ten goede dienen te komen. Er
blijft zich binnen de bond een kleine doch hardnekkige kern verzetten,
tegen elle inspanningen van de bond die niet gericht zijn op het wiel-
rijden. Men heeft nog steeds niet geaccepteerd dat de bond geen wielrij-
dersbond meer is, maar een toeristenbond.



-155-

Wanneer er in 1915 een vacature ontstast in het dagelijks bestuur
voor de post watertoerisme wordt hierin voorzien door de benoeming van
J.W.H.Leliman, architect en tevens bestuurslid van een wat.ersportvereni-
ging (202). Ook hierover ontstaat onenigheid omdat sommigen van mening
zijn dat eerst overlegd had moeten worden met de Vereeniging voor Water-
toerisme, om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. Wel
spreekt hieruit de bereidheid om te komen tot samenwerking.

Opvallend is de ontwikkeling van het toerisme te water tijdens de
oorlogsjaren. Wellicht is dit het gevolg van beperkingen op ander toe-
ristisch gebied. Een goede graadmeter voor deze ontwikkeling vormt de
verkoop van uir.gaven op het gebied van watertoerisme. De verkoopcijfers
van de diverse brochures op dit gebied stijgen met het jaar.

De eerste druk van de waterreiswijzer, welke in 1905 is uitgekomen,
is in 1914 uitverkocht en maakt een tweede druk noodzakelijk. Bij deze
herdruk wordt het werkje uitgebreid met nieuwe gegevens, terwijl ver-
ouderde gegevens worden aangepast. Ook wordt in 1914 L{-átertochte~i in Nederfa~~d
uitgegeven. Dit werkje blijkt zo nauwkeurig te zijn uitgevoerd, dat de
stelling-commandant te Hellevoetssluis, bij het uitbreken van de oorlog
de bond telegrafisch verzoekt de verkoop ervan te staken en de reeds
verkochte exemplaren terug te vragen. De afdeling watertoerisme van het
hoofdconsulaat te Amsterdam krijgt dagelijks verzoeken om inlichtingen
(203).

Een van de taken waaraan men zich gedurende de oorlogsjaren wijdt, is
het in kaart brengen van de voor het toerisme van belang zijnde waterge-
bieden. In 1915 is de Zaan in kasrt gebracht„ terwijl de Friese meren in
bewerking worden genomen. Deze kaart zal tevens worden voorzien van
dieptecijfers, boeien, bakens en andere van belang zijnde gegevens, die
door G.S. Vlieger, adviseur van de Commissie voor het Watertoerisme,
persoonlijk en ter plaatse worden opgenomen (204).

De Zuiderzee blijkt steeds meer als terrein voor het watertoerisme te
worden gekozen. Hierop inhakend begint de bond in 1914 met het zogenaam-
de 'silhouettenboekje' van de Zuiderzee. Dit werkje dat in 1915 gereed
is, bestaat uit getekende silhouetten van de verschillende plaatsen aan
de Zuiderzee, gezien vanaf het water. Deze silhouetten gekoppeld aan een
kaart van de Zuiderzee, stelt de toerist in stsat zich van zee uit te
oriënteren op de verschillende plaatsen en havens.

In 1915 komt eveneens het supplement van het handboekje voor het
watertoerisme gereed. Het bevat allerlei nuttige gegevens omtrent vaer-
water, bruggen, sluizen, drinkwatervoorzieningen, werven, aanlegplaat-
sen, vlaggen, nautische maten, getijden en wat nog meer van belang kan
zijn voor de watersporter en wordt kosteloos ter beschikking gesteld
(205). Verder verschijnen er waterkaarten van Gouda en Utrecht en is men
begonnen met de voorbereiding voor de kaart van de Zuid-Hollandse meren,
de Loosdrechtse plassen.

Daarnaast worden er evenals dat voorheen voor wielrijders het geval
was, verschillende soorten bondsinstellingen in het leven geroepen,
zoals werven en aanlegsteigers en worden waterconauls aangesteld. Voor
1917 wordt besloten tot het aanleggen van een bondsaanlegsteiger te
Zierikzee en verleent de bond steun bij de aenleg van een jachthaven
voor de Vereeniging Nieuwe Meec bij Aalsmeer (206). In Zuid-Holland
worden voor motorbootvaarders borden geplaatst wsarop wardt eangegeven
welke wateren verboden zijn voor motorboten en welke alleen met vergun-
ning van het Hoogheemraadschap van Rijnland mogen worden bevaren. Ook de
maximum voorgeschreven vaarsnelheid wordt aangegeven.

Tijdens het plaatsen van de borden komt er bij de ANWB een schrijven
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binnen van het Ministerie van Waterstaat, waaruit blijkt dat de minister
overweegt, om ter tegemoetkoming aan de bezwaren welke het toerisme te
water ondervindt als gevolg van beperkende maatregelen opgelPgd door
verscheidene corporatíes, voorschriften te stellen, waarbij het plaat-
sen van waarschuwingsborden verplicht zal worden gesteld. De ANWB is met
dit voornemen ingenomen en els bond bereid het plaatsen van borden op te
geven (207).

Naast het uitgeven van publikaties op het gebied van het watertoeris-
me, heeft de commissie ook tot taak reisplannen uit te werken voor
bondsieden die hierom verzoeken. Binnen enkele jaren heeft men meer dan
300 van deze plannen uitgewerkt (208). Voorts worden er activiteiten
georganiseerd voor de watertoerist, die een eenmalig karakter hebben,
zoals de 'Vijf-Provinciën-Toer'. Ook wordt er steun en medewerking
verleend aan andere organisaties zoals het Comité voor Wherrywedstrij-
den, dat een boottocht door Nederland heeft georganiseerd.

Liggen de hier vermelde activiteiten in de lijn der verwachtingen,
minder geldt dit voor de instelling van een bemiddelingsbureau voor
schippers. In het verslag over juni 1915 - juni 1916 wordt hiervan gewag
gemaakt. Het bureau blijkt in een behoefte te voorzien. Er komen aanvra-
gen van werkgevers binnen, terwijl verscheidene schippers worden inge-
schreven en door bemiddeling van de ANWB kunnen worden geplaatst. Om
hoeveel aanvragen en plaatsingen het gaat en hoelang dit bemiddelingsbu-
reau heeft gefunctioneerd, wordt verder niet vermeld (209).

Als gevolg van toenemend benzinegebrek wordt het waterverkeer belem-
merd voorzover het motorboten betreft. Dit heeft uiteraard invloed op de
werkzaamheden van de bond en wordt met name meckbaar in 1917. Hoewel het
werk niet stil komt te liggen, wordt er voor het watertoerisme in dat
jaar toch minder geld uitgegeven, terwijl ook de inkomsten dalen (zie
bijlage XIX.A).

- Auro en mc~(nriijwiel hicden niec~wc toeris(ische mngelijkhcden: de ANlbTf en dc Nederlandsclrc
Alntanvielnjders Vereenil;inR, de N.M.I~:

De geschiedenis herhaalt zich. In 1883 komt een aantal wielrijders
bijeen en richten de N.V.B. op, ruim dertig jaar later zien we hetzelfde
gebeuren met motorwielrijders. In Haarlem worden de plannen tot op-
richting van een Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging bekend ge-
maakt, nadat gebleken is dat in Engeland, Frankrijk en Duitsland derge-
lijke verenigingen in korte tijd een enorme vlucht hebben genomen.

In de statuten van de nieuwe vereniging wordt de clausule opgenomen
dat slechts zij lid kunnen worden van de N.M.V., die Lid zijn van de
ANWB. De N.M.V. treedt dus toe tot de ANWB. Het orgaan van de N.M.V.
wordt De A~do.

De samenwerking tussen ANWB en N.M.V. bestaat hoofdzakelijk in het
overleg over benzinedepots, bondsmotorherstellers en de handboekjes
(210). Ook is de N.M.V. verplicht verantwoording af te leggen aan de
ANWB in de vorm van begrotingen over te organiseren activiteiten (211).

In 1909 komen besprekingen op gang om de band tuasen ANWB en N.M.V.
hechter te doen worden. Hierbij vezklaert de ANWB zich bereid om bij het
indienen van adressen en rekesten de N.M.V. hierin te kennen, indien
deze ook de belangen van de motorrijwielsport aangaan. De ANWB is
bovendien bereid wat meer bekendheid te geven asn de N.M.V. door middel
van berichten in De Kanrpioen. In zaken die in het bijzonder de motorrij-
wielsport betreffen zoals de bestaande motorhulpkisten, zal eveneens
overleg worden gevoerd (212). Het bestuur van de AN41B verwacht in ruil
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daarvoor dat het bestuur van de N.M.V. zijn leden wijst op de vele
werkzaamheden die de bond verricht in het belang van de motorwielrijder.
Helaas verzuimt de ANWB dit ook omgekeerd te doen, waarmee de N.M.V.
uiteraard geen genoegen neemt (213). De samenwerking tussen beide orga-
nisaties blijft enigszins stroef verlopen.

Op 5 november 1911 wordt een buitengewone algemene Ledenvergadering
van de N.M.V. gehouden, waar het verplichte lidmaatschap van de ANWB en
andere grieven ter discussie worden gesteld. Het resultaat van dezP
onderhandeling is dat in het vervolg lOZ der leden van de N.M.V. geen
lid meer behoeft te zijn van de ANWB en dat de N.M.V. dP beschikking
krijgt over een wekelijkse halve kolom in Dr Kumpiur,w (214). Dit betekent
geenszins dat de bestaande problemen zijn opgelost. In 1914 besluit de
algemene vergadering van de N.M.V. het lidmaatschap van de ANWB niet
meer verplicht te stellen voor zijn leden. De overeenkomst die in 1912
is gesloten wordt niet meer gecontinueerd en vervallen verklaard. Het
bestuur van de N.M.V. is pertinent ontevreden over het optreden van de
ANWB ten aanzien van de N.M.V. en heeft het gevoel klein gehouden te
worden. Deze bewering wordt met een aantal voorbeelden gestaafd. De ANWB
ontkent een en ander en verwijt de N.M.V. niet eerder haar grieven ken-
baar gemaakt te hebben. Wel geeft men over en weer te kennen dat samen-
werking in de toekomst wenselijk blijft, maar dat de bond een afwachten-
de houding zal aannemen (215). En hiermee is de afscheiding een feit.

Intussen is de N.M.V. in 1913 reeds samenwerking sangegaan met de
KNAC, op toeristisch gebied, waarschijnlijk om wat meer tegenwicht te
kunnen bieden tegen het optreden van de ANWB.

Desondanks treden in 1914 enkele nieuw opgerichte motorrijdersvereni-
gingen toe tot de ANWB en sluiten zich niet aan bij de N.M.V. Hiertoe
behoren de Twentsche, de Friesche en de Zuid-Nederlandsche Motorrijders-
Vereeniging (216). Deze regio's hebben reeds in meer opzichten een
uitzonderingspositie ingenomen.

In hoeverre de steun van de verschillende regionale motorrijdersvere-
nigingen van invloed is geweest op het beleid van de ANWB ten aanzien
van het motortoerisme is moeilijk te zeggen. Wel zijn de voorstanders
van het motortoerisme van mening dat de leden-motortoeristen recht
hebben op behartiging van hun specifieke belangen.

Het bestuur van de ANWB gaat er vanuit dat men door toeristenbond te
worden, heeft gekozen voor alle vormen van toerisme, dus ook het motor-
rijden en het automobilisme. Het beste bewijs dat men destijds een goede
keuze heeft gemaakt, vormen de landen waar men deze keuze niet heeft
gemaakt. Engeland, dat eens de grootste bond bezat, heeft zich bewust
niet ingelaten met het 'motorisme' en is van de grootste club de klein-
ste geworden. Hetzelfde geldt voor andere Europese wielerclubs die
vastgehouden hebben aan het wielrijden. Ook de Duitse, de Belgische en
de Franse clubs zijn sterk in ledental teruggelopen. Alleen de bonden
van Italië en Nederland, die beide hebben gekozen voor de formule van
een brede toeristenbond, zijn sterk gegroeid.

Tijdens de algemene bestuursvergadering van 7 juni 1914 wordt door
het dagelijks bestuur voorgesteld om in het huishoudelijk reglement,
naast de reeds bestaande permanente commissies van bijstand een nieuwe
op te nemen, de commissie voor het motortoerisme. De taak van het dage-
lijks bestuur is zodanig toegenomen dat dit wenselijk wordt geacht. Dit
voorstel stuit echter onmiddellijk op tegenstand, zowel binnen, maar
vooral buiten de ANWB. Een aantal bestuursleden wijst op het feit dat er
in Nederland reeds een organisatie voor motorwielrijders bestaat. In het
achterhoofd heeft men nog de affaire met het watertoerisme. Ook hier is
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het niet de bedoeling het wedstrijdwezen binnen te halen, maar het
toerisme in al zijn onderdelen te behartigen (217).

Ondanks de opposítie binnen het bestuur is een meerderheid voor de
instelling van een afzonderlijke commissie voor het motortoerisme. Deze
commissie zal bestaan uit zeventien leden met als secretaris het dage-
lijks bestuurslid Robt. R. Toe Laer wat op zich zeer opmerkelijk is,
dear hij eerder het voorzitterschap vervulde van de N.M.V.

In de nieuwe commissie heeft van iedere toegetreden vereniging, een
of ineer leden zitting. De voorzitter van de commissie zal in het land
allerlei lezingen geven met lichtbeelden over hetgeen op motorgebied van
belang is.

Zoals in het verleden met het wielrijden het geval was, heeft men ook
op het gebied van het motorrijden een aantal weerstanden te overwinnen.

In 1915 wordt opnieuw samenwerking gezocht met de N.M.V. (218). In
overleg met de Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging wordt in 1916
een gemeenschappelijke commissie ingesteld, die tot taak heeft beide
besturen te adviseren inzake het duo-rijden. Hiertegen bestaan in ver-
schillende pleatselijke verordeningen verbodsbepalingen. Verscheidene
Provinciale Staten worden benaderd om de genomen beslíssingen inzake het
duo-rijden ongedaan te maken of op te schorten tot de resultaten van het
onderzoek bekend zijn. In sommige gevallen blijkt men daartoe bereid
(219).

Verder is tussen ANWB en N.M.V. de afspraak gemaakt dat hierover geen
publikatie zal worden gedaan dan in de organen van beide verenigingen
tegelijk. De redactie van De Kainpiner~ houdt zich niet aan deze afspraak,
waardoor secretaris Robt.R. Toe Laer zich genoodzaakt voelt hiertegen
bezwaar aan te tekenen en zijn functie ter beschikking te stellen. De
schuld ligt volgens hem bij enkele leden van het dagelijks bestuur die
"domzinnig" zijn en een "van weinig politiek inzicht getuigende utopie
najagen: Dood aan de N.M.V." Toe Laer wenst hieraan niet mee te werken
(220).

Het bestuur wordt hierdoor wel enigszins in verlegenheid gebracht,
omdat Toe Laer juist is aangetrokken om de verhouding tussen de ANWB en
de N.M.V. te verbeteren. G.A.Pos, die als tweede voorzitter zijn medebe-
stuursleden hierover raadpleegt, moet toegeven dat er krachten te be-
speuren zijn die de N.M.V. een "hak willen zetten" en verwerpt dit
gedrag. De N.M.V. bestaat nu eenmaal en daar moet men zich bij neerleg-
gen. Bovendien denkt hij van deze zijde weinig concurrentie te duchten
te hebben (221).

Verder blijkt men de rede, die E.Bergsma in 1915 tijdens de jaar-
lijkse algemene vergadering uitgesproken heeft, nog niet vergeten te
zijn. Bij de behandeling van het jaarverslag in 1915 vindt voorzitter
E.Bergsma het noodzakelijk de kritiek die al enige tijd door de pers op
de bond wordt geuit, in eigen kring te weerleggen. De veldtocht die
wordt gevoerd tegen de wijze waarop de ANWB Toeristenbond voor Nederlend
zijn taak vervult, zou geheel ten onrechte zijn. Een overzicht van de
kritieken is aan de bestuursleden toegezonden, zodat ieder zich ervan op
de hoogte kan stellen. De voorzitter meent de zaak asn de orde te moeten
stellen, opdet niet het kromme voor recht zal worden sangezien. Waaraan
ergert de pers zich nu eigenlijk7 Zij ergert zich ean wat zij noemt
'sportieve annexatie', waarmee bedoeld wordt de behartiging van het
motortoerisme en het watertoerisme. De voorzitter verdedigt zich door te
stellen dat men niet annexeren kan wat men reeds heeft. Sinds jaar en
dag heeft de bond het toerisme per rijwiel, auto, boot of motorrijwiel
behartigd. Hij staaft deze beweringen met de opsomming van de verschil-
lende activiteiten die op el deze terreinen reeds zijn verricht. Voor
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hem komt het erop neer dat van de bond geëist wordt te stoppen met een
aantal werkzaamheden, omdat ook anderen er mee zijn begonnen. Dit is
voor hem het toppunt van dwassheid en hij is voornemens zich niet door
kritiek van bepaalde werkzaamheden te laten weerhouden. Op een enkele
uitzondering na wordt het standpunt van de voorzitter door het bestuur
gedeeld (222).

Tijdens een vergadering van het dagelijks bestuur wordt de zaak
uitgeprsat en tegemoet gekomen aan de bezwaren van Toe Laer (223).

De commissie voor het motortoerisme begint geleidelijk vorm te krij-
gen en vanaf 1917 vormen de uitgaven voor het motortoerisme een terugke-
rende post op de begroting (zie bijlage XIX.C).

- Het wandeltncri.vne t;roeir (eRen de i~erdnrkkinR in

Op de begroting voor 1914 is voor het eerst een bedrag opgenomen voor
het wandeltoerisme. Het bondsbestuur denkt met de bevordering van het
wandeltoerisme een nieuw en vruchtbaar arbeidsveld te hebben ontdekt.
Als gevolg van het toenemende automobilisme zijn de wandelaars steeds
meer in het gedrang gekomen en worden de mogelijkheden om te wandelen
voortdurend kleiner, terwijl de belangstelling voor het wandelen juist
aan het toenemen is. Het potentieel wandelgebied neemt niet alleen af
als gevolg van het toenemende snelverkeer, maar ook omdat steeds meer
grondeigenaren hun terrein voor het publiek afsluiten. In het ene geval
om er een jachtgebied van de maken, in het andere, zoals bij de duin-
gronden, om er cultuurgrond voor bloembollen van te maken. Ook de bouw
van villaparken eist de nodige gebieden op.

Wanneer de ANWB de eerste plannen msakt voor deze nieuwe vorm vantoerisme, weet men nog niet dat binnen korte tijd de omstandigheden voor
een flinke stimulans in de goede richting zullen gaan zorgen. In 1913
worden de eerste plannen door G.A.Pos op tafel gelegd (224).

De f. 3.000. die voor 1914 is gereserveerd, zal bij wijze van proef
worden aangewend om ten dienste van wandelaars, in de geest zoals dat in
Duitsland gebeurt onder andere'in de Eifel, Harz en Schwartzwald, wan-
delwegen in Nederland, welke door streken met veel natuurschoon leiden,
met wegwijzertjes te markeren. Volgens plan wil men beginnen met een
wandeling van Amsterdam naar Arnhem. Aanvankelijk bestaat er binnen het
bestuur van de ANWB wel enige tegenstand tegen deze plannen. Men acht
het ongewenst om op boswegen borden asn te brengen en is de mening
toegedaan dat van mensen geen wandelmechines moeten worden gemaakt.
Bovendien vreest men dearmee op het terrein van de V.V.V.'s te komen.
G.A.Pos, ontwerper van het wandelwegenplan, verdedigt de plannen namens
het dagelijks bestuur en betoogt dat het werkterrein van de V.V.V.'s
meer plaetselijk ligt, terwijl de ANWB juist iets wil doen in het
algemeen belang. Het maken van lange voetreizen is binnen ons land nog
nauwelijks bekend en kaarten van wandelwegen bestaan in het geheel nog
niet.

De beziaaren tegen ontsierende bozden worden zoveel mogelijk opgevan-
gen door het aanbrengen van kleine driehoekige bordjes, oppervlakte tien
vierkante centimeter, voorzien van het bondswapen. Voor deze kleine maat
is gekozen om ontsiering van de natuur te vermijden. Verder is men van
plan langs de route oriënteertafels te plaetsen. Een probleem dsarbij
vormt het dreigende vandalisme. Men vreest dat boerenjongens de oriën-
teertafels zullen vernielen (225). De voorbereiding en uitwerking van de
plannen vergen nogal wat tijd, mede omdat voor het verkrijgen van de
nodige vergunningen tot het gebruik maken van particuliere bezittingen,
veel besprekingen zijn vereist (226). Naast het uitzetten van de wandel-
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wegen worden begeleidende wandelboekjes samengesteld en een wandelkaart
op schaal 1 : 50.000.

De eerste wandelweg wordt op 26 mei 1914 geopend. Dat dit initiatief
aan zijn doel beantwoordt moge blijken uit de verkoop van het aental
wandelboekjes. In februari 1915 is de eerste oplage van 2.000 exemplaren
uitverkocht, terwijl van de tweede druk binnen een half jaar 6.000
boekjes worden uitgegeven. De belangstelling voor het wandelen in combi-
natie met het. bezichtigen en waarderen van natuurschoon blijkt zeer
groot te zijn. Niet alleen als een vrijetijdsbesteding van de lagere
klasse, ook in intellectuele kringen wordt druk gewandeld. Dit blijkt
uit de registers voor de afgegeven wandelkaarten, waarin veel namen van
hoogleraren, doktoren, advocaten, leraren, regeringsfunct.ionarissen en
magistcaatspersonen te vinden zijn (227). Men gaat dus niet alleen
wandelen omdat dit een goedkope vorm van ontspanning is, ook andere
argumenten spelen een rol.

De tweede wandelweg, die op 29 juli 1915 wordt opengesteld, voert van
Arnhem via Ruurlo en Zutphen naar Deventer. Achtereenvolgens komen
verder tot stand: de derde wandelweg van Zwolle naar Oldenzasl, geopend
op 5 juni 1916. Deze sluit aan op de tweede en heeft een lengte van 212
kilometer. De vierde wandelweg, in het noorden van het land, loopt van
Leeuwarden via Heerenveen en Assen nsar Groningen en wordt op 12 septem-
ber 1917 opengesteld, terwijl de vijfde in het zuiden door Zuid-Limburg
voert en in juni 1918 gereed komt (228).

Van de tweede wandelweg zijn binnen een meand 900 wandelboekjes
verkocht. Tot juli 1916 worden er in totaal ruim 7.000 exemplaren ver-
kocht van de eerste drie wandelwegen (229). In 1917 reeds zijn er van de
eerste en tweede wandelweg samen in totaal 11.000 boekjes verkocht en
van de derde 2.000 exemplaren (230). Deze aantallen wijzen erop dat het
wandeltoèrisme groeit en bloeit. Een andere indicatie vormt het aantal
afgegeven toegangskaarten voor de particuliere terreinen waardoor een
deel ven de wandelwegen loopt. Het is niet zo dat voor elk particulier
terrein toegangskaarten zijn vereist. Toch worden er tussen 1914 en 1918
in totsal 24.766 kaarten afgegeven (231). Om de vele werkzaamheden op
dit gebied te verzetten is sinds 1914 naast G.A.Pos, J.D.H.Beckering
aangetrokken om de afdeling wandeltoerisme te versterken. Laatstgenoemde
is als gepensioneerd luitenant-kolonel van het Indische leger, werkzaam
geweest op de topografische dienst in de koloniën. (Voor de inkomsten en
uitgaven voor het wandeltoerisme zie bijlage XIX.B)

- Nel rijwie!(nerisnre ólijjl de aandachl van de óond honden

Na de afscheiding van de rijwielsport blijft de ANWB aendacht geven
aan het rijwieltoerisme. De aanleg van rijwielpaden, waarop in een
eerdere paragraaf al is ingegaen, blijft uitersard van groot belang voor
de bevordering van het fietstoerisme. Daernaast legt men zich toe op
activiteiten en publikaties ten dienste van de wieirijder. Veel van de
service-instellingen van de bond komen de wielrijdende toerist ten
goede; hierbij valt te denken aan de hulpkist, de voetpomp, kaarten,
bondshotels-café's en restaurants en rijwielherstellers.

Rond de eeuwwisseling wordt alom de klacht gehoord dat de wielersport
achteruit gaat, niet in omvang, maar vooral in maatschappelijk asnzien.
Met name in de grote steden wordt het fietsen niet meer "dat" gevonden.

Bepaalde groepen die voorheen fietsten, doen dat niet meer omdat
eigenlijk niemand meer fietst, nu iedereen het doet. De klachten hebben
vooral betrekking op de slechte wegen, oninteressante omgeving, rumoe-
rige en onveilige pleisterplaatsen. Fietsen raakt "uit de mode", met
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name bij vrouwen uit de gegoede klasse. In een brochure uit die tijd
wordt met name de vrouw opgeroepen zich niet aan die mode te onderwer-
pen. Het populair worden van de fiets wordt gezien als een gelukkig
verschijnsel dat de sociale toestanden juist zal verbeteren. En ook al
fietst Jan en alleman, dit behoeft geen reden te zijn om aldus de
brochure "uw aristocratische voetjes ook niet een klein pedsaltje gra-
cieus te doen wentelen, klein modevrouwtje". Dsarbij wordt gewezen op de
invloed die van deze groep kan uitgasn, zowel in positief als negatief
opzicht (232).

In de inleiding is reeds gewezen op de groei die het rijwielbezit
doormaakt na 1898 (zie grafiek 3). De fiets wordt steeds meer gemeengoed
en ingezet a1s transportmiddel.

Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog komt het accent opnieuw
op het toeristisch aspect te liggen. Er openen zich nieuwe mogelijkheden
voor de wielrijdende toerist, waarop door de ANWB wordt ingegaan.

Door de benzineschaarste neemt het autoverkeer sterk af en wordt het
fietsen aangenamer. Met name vrouwen, die voorheen met het oog op het
gevaar niet durfden fietsen, zouden gebruik hebben gemaakt van de be-
trekkelijke rust op de wegen. Dit gegeven vormt tevens voor de bond
aanleiding wat nadrukkelijker te wijzen op het nonchalante gedrag van
chauffeurs (233). Voorts probeert de ANWB het fietsen ook daadwerkelijk
te stimuleren door het organiseren van tochten en het verspreiden van
allerlei publikaties.

In 1915 wordt het eerste deel R'ry'wielfochlen over nrslige wegen uitgegeven. De
belangstelling voor dit werkje is zo groot, dat in hetzelfde jaar reeds
4.000 exemplaren worden verkocht en een herdruk nodig blijkt. In 1916
wordt het tweede deel uitgegeven. Voorts verschijnt er in dat jaar een
Tochtenóoekje voor Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, terwijl ook een eantal
stadsplattegronden en een ksart van de Veluwe gereedkomen (234).

In de praktijk blijkt dat niet alleen het asntal rijwieltochten sterk
is toegenomen, maar ook het aantal bezochte gebieden. Het hoofdconsulaat
krijgt vooral veel vragen over Utrecht, Gelderland en Overijssel, gebie-
den die voorheen nauwelijks in trek waren. Ook de noordelijke en de
zuidelijke provincies krijgen in toenemende mate meer sandacht maar
vooral de Zeeuwsche en Waddeneilanden.

Ook voor de jeugdleden worden speciale programma's samengesteld. In
1916 wordt op verzoek van een asntal juniorleden tijdens de Pinksterda-
gen een driedaagse rijwieltocht geocganiseerd, gecombineerd met een
driedaagse wandeltocht door Overijssel en Noord-Veluwe, deels langs de
derde bondswandelweg (235).

- De Rrywiel-Toerislen-Rondri(

In plaets van de gebruikelijke bijeenkomsten en tochten, die als
gevolg van de tijdsomstandigheden en moeilijkheden met voedselvoor-
ziening en logies op veel bezwaren stuiten, wordt door de bond een nieuw
evenement georganiseerd, de Rijwiel-Toeristen-Rondrit welke in 1917 voor
het eerst wordt gehouden. Hierbij wordt de toerist de gelegenheid gebo-
den om een groot deel van het land te zien volgens een vast patroon en
volgens een uitgewerkte reisbeschrijving, waarbij men steeds zo veel
mogelijk tracht te voorkomen dat een te groot eantal deelnemers tegelijk
op een plaats zal verblijven. Deze spreiding is noodzakelijk vanwege de
eerder genoemde schaarste aan levensmiddelen en dergelijke. Er blijkt
veel belangstelling voor deze rit te zijn. 1917 telt 300 deelnemers,
wearvan 158 de hele tocht van 1.024,3 kilometer volbrengen en dsarmee 75
controleposten hebben gepasseecd, terwijl nog 77 deelnemers een groot
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deel van de route hebben gereden. Daarnaast zijn er volgens de organi-
satoren, nog honderden mensen die de tocht voor een deel en op eigen
gelegenheid hebben afgelegd zonder controle. In 1918 zal nogmaals een
dergelijke tocht worden georganiseerd (236).

- De handendis(rihutie

Toch krijgt ook de wielrij9er de gevolgen van de oorlogstoestand in
Europa te verwerken. Op 1 juli 1916 wordt de import van buitenlandse
banden geheel stopgezet. In ons land is het jearlijkse gebruik van
buitenbanden inmiddels gekomen op 1.600.000 en van binnenbanden op
1.200.000. De Nederlandse produktie dekt slechts 20Z van de totale
behoeEte, de rest moet worden ingevoerd uit Engeland, Dui,tsland, Frank-
rijk en België. Als gevolg van de importbeperking hebben de beide Neder-
landse fabrikanten Hevea en Vredestein hun produktie zodanig opgevoerd,
dat wekelijks 21.000 banden worden geproduceerd. Met dit aantal kan men
echter bij lange na niet asn de vraag voldoen. Het gevolg is dat er een
bandenspeculatie ontstaat. Om dit tegen te gaan wordt door de regering
een commissie in het leven geroepen, die de maximumprijzen moet vast-
stellen. De secretaris van de ANWB L.C.Steffelaar, wordt benoemd tot
voorzitter van deze commissie, maer blijft tevens in dienst van de bond.
Vanwege deze dubbelfunctie van Steffelaar is grote agitatie onstaan
tegen de bond, met name bij rijwielhandelaren, maar ook bij fabrikanten.
Dit leidt ertoe dat Steffelaar zich om die reden verplicht voelt om in
het belang van de bond, in 1918 zijn ontslag als directeur van het
Rijksdistributiebureau aan te bieden (237).

Er wordt regelmatig misbruik gemsakt van de situatie. Een van de
beide Nederlandse fabrikanten is er zelfs toe overgegaan eisen te stel-
len aan handelaren alvorens tot levering over te gaan. Een handelaar zou
zich moeten verbinden om nog drie jear na de oorlog afnemer te blijven.
Uiteraerd kunnen dergelijke praktijken niet worden toegestaan. De ANWB
adviseert de handelaren overtredingen aan te geven, wsardoor aanpak van
het probleem mogelijk wordt (238).

- Servrce-insreUinRen vonr de fielser: rijwielhewanrplaalse~i, ven~oer per spuor, diejslalprri'enlie

De behoefte aan rijwielbewaerplastsen bij stations groeit gestaag als
gevolg van de toename van het gebruik van de fiets. 2owe1 toeristen als
zakenmensen zijn bij hun reizen in toenemende mate aangewezen op het
rijwiel. Daarom wordt op verzoek van de ANWB door de Staatsspoorwegen
het santal bewaarplaetsen uitgebreid. In 1917 zijn op zestien stations
dergelijke bewaarplaatsen aanwezig en bestaan er nog plannen voor twaalf
nieuwe (239). De exploitatie is in handen van een afzonderlijke maat-
schappij. Om het gebruik te stimuleren worden door de maatschappij
couponkaerten vooc tien stallingen beschikbaer gesteld. Deze kaarten
zijn geldig voor iede~e willekeurige stationsrijwielstalling. De kosten
van zo'n kaert bedragen voor bondsleden 75 cent (240).

Tevens wordt de toegankelijkheid van de stations vergroot, door de
eanleg van speciale goten voor rijwielen langs trappen en tunnels.

Het vervoer per spoor blijft nog steeds op problemen atuiten. In 1917
hebben de spoorwegmaatschappijen het plan geopperd het rijwielvervoer
maar geheel te stoppen, vanwege het tijdrovende in- en uitladen, waar-
door regelmatig vertragingen ontstaen. Men heeft uiteindelijk mede onder
druk van de AN41B toch van dit voornemen afgezien, doch de plannen zoda-
nig gewijzigd dat wel vervoer mogelijk blijft, maar tegen een vijf maal
hogere vrachtprijs. Dit stuit eveneens op grote bezwaren bij de bond,
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zeker in een tijd waarin men de fiets vooral nodig heeft als aanvuLling
op het sterk ingekrompen trein- en ander verkeer met openbare vervoer-
middelen.

Als gevolg van het toegenomen aantal klachten over beschadiging van
rijwielen bij vervoer per spoor, heeft het dagelijks bestudr van de bond
gemeend pogingen in het werk te moeten stellen, om een speciale verzeke-
ring in het leven te roepen. Men hoopt met medewerking van de spoorweg-
maatschappijen een dergelijke verzekering te kunnen invoeren, waarbij
voor de leden van de ANNB gunstige bepalingen worden bedongen (241). De
spoorwegmaatschappijen staan hier niet afwijzend tegenover (242).

Het santal rijwieldiefstallen neemt. in de jaren 1917-1918 schrikba-
rend toe. Dit verschijnsel krijgt niet alleen de belangstelling van de
ANWB maar ook van de betreffende minister van Justítie. De bond wordt
benaderd om advies en stelt daarop een rapport samen. Voorts leeft bij
enkele leden van het dagelijks bestuur de idee een commissie in het
leven te roepen ter beteugeling van rijwieldiefstallen. De meerderheid
echter ziet weinig in een dergelijke commissie. (243).

Het Ministerie van Justitie bereidt intussen een nummering en re-
gistratie van rijwielen voor in de hoop hiermee diefstal te kunnen
voorkomen. Bovendien wil men met deze methode tevens de rijwielbelasting
vervangen door een soort "rijgeld". Hiertegen maakt de ANWB bezwaar daar
men deze regeling bepaald ondemocratisch vindt, omdat daarmee de "kleine
menschen" geen vermindering of vrijstelling van belasting voor hun
rijwiel meer kunnen krijgen. Het bestuur zal dan ook krachtig tegen een
dergelijk voorstel protesteren (244). Het voorontwerp van wet wordt om
advies aan de ANWB gezonden. Hoewel het als vertrouwelijk stuk is toege-
zonden, wenst de ANWB ook de mening van de KNAC en de K.N.M.V. in deze
te vernemen en zal de minister vregen om het advies in overleg met beide
genoemde organisaties uit te mogen brengen (245). Dit wordt toegestaan.
Het enig positieve van de wet is dat het geld ten goede komt aan de
wegen. Bergsma acht de invoering van de nieuwe rijwielbelasting in
strijd met de belasting naar draagkracht. Bovendien kleven er legio
technische bezwaren aan het voorstel. De bond stelt zich daerom afwij-
zend op tegen de voorgenomen wet. In een volgend hoofdstuk zal aan dit
onderwerp nog de nodige aandacht worden besteed.

2.t0.2.6 OntwikkeHngen in het buttenlands toerisme tangzaam op gang

Het buit.enlands toerisme, hoewel nog niet erg omvangrijk, heeft van
aanvang af de aandacht van de ANWB gehad. In eerste aanzet ziet de bond
een taak in het opnemen van wegen in een gebied over de Nederlandse
grenzen, opdat de grensbewoner naar alle zijden kan toeren en reizen,
met de bondsreiswijzer als alwetende vraagbaak op zak. Echter zo simpel
als het wordt voorgesteld is het niet. De verwezenlijking vereist een
hechte internationale samenwerking tussen de toerbonden van de verschil-
lende landen, die in eerste instantie alle nog fietsbonden zijn.

Voorts blijkt dat de grenzen belangrijke hinderpalen zijn in het
inteznationale verkeec. Toeristisch grensverkeer is een nog weinig voor-
komend verschijnsel en ieder die zich aan de grens meldt, wordt al gauw
aangezien voor een koopman. Daarbij komt nog dat alleclei politieke
gebeurtenissen de verhouding tussen de grote mogendheden, in het bijzon-
der Duitsland en Frankrijk, maar ook tussen Nederland en Engeland, rond
de eeuwwisseling niet hebben bevorderd. Duitsland en Frankrijk zijn de
oorlog van 1870 nog niet vergeten en tussen Nederland en Engeland staat
Zuid-Afrika. Dit laatste ui[ zich onder andere in het afschaffen van
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allerlei Engelse termen die sinds jaren in Nederland worden gebruikt,
met name in verkeer, toerisme en sport.

Wil men het buitenlands verkeer bevorderen, dan zal een aantal van
deze barrières moeten worden geslecht. Hier ligt dan ook een belangrijke
taak voor de ANWB. De oprichting van de Ligue Internationale des Asso-
ciations Touristes is hiervan een eerste stap in de gewenste richting.

Tijdens het jaarlijks overleg met de eangealoten bonden worden aller-
lei kwesties asn de orde gesteld, met als doel het internationaal ver-
keer te bevorderen. Ze hebben betrekking op grensdocumenten, douane- en
vervoersbepalingen, verkeersregels, uniforme tekens in de handboekjes,
nummering van rijwielen en andere voor het toerisme van belang zijnde
onderwerpen (246).

De belangrijkste dagelijkse werkzeamheden bestaan uit het op aanvcaag
samenstellen van reisplannen en het verzamelen van gegevens met betrek-
king tot wegen, verordeningen, hotels en dergelijke in het buitenland.
Dit werk komt na 1914 echter geheel stil te liggen. In een zeldzaam
geval wordt nog zo'n plan aangevraagd, veelal door mensen die om gezond-
heidsredenen nsar het buitenland moeten.

De dienst voor de Carnets de passages en douanes, triptieken, identi-
teitskearten, Radfahrerkarte, reispassen en andere grensdocumenten komt
praktisch geheel zonder werk.

Toch betekent dit alles nog niet dat er vanaf 1914 door de bond geen
werk meer wordt verrricht ten behoeve van het buitenlands verkeer. Zeker
de eerste tijd moet nog veel seczeteriaetswerk worden verricht. Op het
moment dat de oorlog uitbreekt, blijkt nog een aantal Nederlanders in
het buitenland en omgekeerd een aantal buitenlanders in Nederland te
verblijven. Deze toeristen hebben in veel gevallen hals over kop moeten
vertrekken, met achterlating van hun rijwiel, motor of auto, omdat hun
grensdocumenten niet meer tijdig in orde konden worden gebracht of omdat
hun voertuig werd gerekwireerd. In veel van deze gevallen wordt een
beroep gedaan op de bond. Via correspondentie met de minister van Finan-
ciën, als met buitenlandse autoriteiten en besturen van de verschillende
touring clubs, weet men in veel gevallen de triptieken alsnog in orde te
krijgen, zodat het voertuig kan worden overgebracht.

Bij het uitbreken van de oorlog blijken er in Duitsland ook een
aantal Engelse en Amerikasnse auto's, motoren en rijwielen te zijn
geimporteerd op triptieken die zijn afgegeven door de Engelse Automobile
Association en de Amerikasnse Motor-Union, onder garantie van de Duitse
Touring Club. Op dat moment echter worden zij voor betaling van invoer-
rechten aangesproken. De Nederlandse bond stelt zich beschikbaar om als
tussenpersoon voor de beide buitenlandse organisaties op te treden. Het
werk wordt eztra bemoeilijkt, doordat zakenlieden en toeristen in een
aantal gevailen niet eens meer weten waar men het voertuig heeft achter-
gelaten en of het al dan niet door het Duitse leger is geconfisceerd.

De Nederlandse bond stelt zich op het standpunt, dat het wenselijk is
bevriend te blijven met slle internationale toeristen-verenigingen door
zich neutraal op te stellen. Deze opstelling tenslotte maakte het in
1897 mogelijk om als initiatiefnemer van de Ligue Internationale des
Associations Touristes, L.I.A.T. op te kunnen treden (247).

Wanneer genoemde problemen zo goed mogelijk zijn opgelost, ia er voor
de afdeling buitenlands toerisme weinig meer te doen en dit zal zo
blijven tot het einde van de oorlog.
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2.10.2J Natourbehoud van wezenlijk belang vonr het toerisme

Er zijn weinig onderwerpen denkbaar die voor het toerisme van meer
belang zijn dan het behoud van natuur- en stedenschoon. Vanaf de op-
richting van de ANWB is hiervoor dan ook de nodige aandacht geweest. Men
kan bijna geen Kampinert openslaan of inen vindt er wel een artikel over.

Vooral na 1900 komt het ook tot daadwerkelijke acties in de vorm van
protesten, rekesten en deelname aan projecten in de vorm van financiële
of immateriële ondersteuning.

De ANWB bevordert het toerisme, maar daarmee ook de druk op natuur enmilieu en zal in deze tweeslachtige positie zijn weg moeten vinden.
De ANWB staat in het streven naar behoud van de natuur niet alleen.

In 1905 wordt de eerder genoemde Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten opgericht, waarvan de ANWB in 1907 lid wordt, terwijl de bond
tegenwoordig is bij de in 1910 opgerichte Bond Heemschut.

Eind 1906 komt Bergsma voor het eerst met het voorstel om evenals in
Frankrijk het geval is, als toeristenbond actie te ondernemen teneinde
de mooie natuurgebieden te behouden. De ANWB kan op dat terrein zeer
goed werkzaam zijn, want er zijn nog zoveel lelijke dingen die de omge-
ving ontsieren en die met inzet verbeterd kunnen worden. Bergsma wijst
hierbij op-de aardige stations langs een der spoorlijnen, tegenover de
vele lelijke en smakeloze langs vele andere. In De Karnproen moet in diegeest de richting worden aangegeven en vervolgens een beweging voor deze
zaak op touw worden gezet (248).

Behalve in samenwerking met andere organisaties, onderneemt de ANWB
ook zelfstandig acties. In 1910 neemt de bond deel aan een lening uitge-
schreven ter behoud van de Levvenumse bossen en het bos van Hagenau bij
Dieren. Het behoud van de bossen en vennen te Oisterwijk, waarvoor
'Natuurmonumenten' zich sterk maskt en waartoe een obligatielening van
f. 125.000. wordt uitgeschreven, krijgt de aandacht van de ANWB door
voor f. 1.000. deel te nemen (249).

De Eerste Wereldoorlog brengt geheel eigen problemen met zích mee
voor de natuur. In de eerste plaats breidt het binnenlands toerisme zich
uit, waardoor rust en ongereptheid van de natuur worden aangetast.

Zowel bij de aanleg van het rijwielpad van Laren naar Baarn, als bij
het uitzetten van de verschillende wandelwegen, stuit de bond meermalen
op bezwaren van eigenaren van gronden en bossen tegen het wegwerpen van
papier, dozen, flessen, blikjes en ander afval. Deze eigenaren vrezen
een toename van de vervuiling als nog meer terreinen voor het publiek
worden ontsloten. Het is bij de bond bekend dat verscheidene eigenaren
van buitengoederen hun bossen en eigendommem gesloten hebben vanwege de
rommel die door de toeristen wordt achtergelaten. Om deze verontreini-
ging van de bossen tegen te gaan wordt door de hoofdconsul, G.A.Pos,
een voorstel gedaan tot het vervaardigen van een plaat, die op ruime
schaal verspreid zal moeten worden. Men denkt daarbij aan stations,
hotels, cafe's, garages, politieposten en boswachters. Ook scholen wor-
den benaderd met de vraag of zij de plsat willen ophangen en het pro-
bleem bij de leerlingen asn de orde willen stellen. Het gaet hier om de
plaat met de beroemde tekst: "Laet niet als dank voor 't aangensam
verpoozen Den eigenaer van 't boach De achillen en de doozen". Door
De Kon:pioen is op het milieuprobleem gewezen, maer dit leidde niet tot
verbetering. De aandacht van het publiek moet op een meer indringende
wijze worden getrokken, wil men enig succes te hebben. Hoewel sommige
bestuursleden pleiten voor wetgeving op dit gebied, wordt toch het
voorstel van Pos gesteund. Tegelijkertijd wordt er contact opgenomen met
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de Nederlandsche Heide-Maatschappij om samen het probleem van de vervui-
ling te lijf te gaan. De voorgestelde acties zijn zowel in het voordeel
van de boseigenaren als in het voordeel van de toeristen zelf. In 1916
worden de eerste platen, de zogenaamde 'bosplaten' verstuurd. Tevens
wordt besloten de plaat ook in briefkaartvorm uit te geven (250).

Tijdens de oorlog ontstaan als gevolg van importbeperkende maatre-
gelen grote tekorten aan grond- en brandstoffen. Deze tekorten leiden
ertoe dat de prijzen van deze produkten fors stijgen. Het wordt daarom
voor veel mensen aantrekkelijk hun houtopstand te kappen en tegen goede
prijzen te verkopen. Dat dit in veel gevallen kan leiden tot afbraak van
het landschap mag duidelijk zijn. En omdat het vooral gebruik voor
industriële doeleinden betreft, vormt deze wijze van branstofwinning een
reële bedreiging voor de bestaande bosgebieden en andere houtopstanden.
Onder druk van de toen reeds bestaande organisaties op het gebied van
natuurbescherming, met name de Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten maac ook de ANWB, treedt in 1917 de Noodboswet in werking, die
het kappen van hout aan bepaalde regels bindt, weardoor een einde komt
aan de onbeperkte roofbouw en het bomenbestand nog enigszins wordt
gespasrd. Juist voor het wandeltoerisme dat in deze periode sterk opkomt
en dat zich bij voorkeur in bosrijke gebieden concentreert, is het be-
houd van deze gebieden van wezenlijk beleng.

Er wordt actie gevoerd tegen kapplannen te Baarn, Laren en Helvoirt.
Toch blijkt de wet niet altijd te werken. De legerleiding is tijdens de
uorlog op grote schaal overgegsan is tot aankoop van notebomen ten
behoeve van de eanmaak van geweerkolven. Ook hiertegen wordt door de
bond actie ondernomen, echter zonder succes. 's Lands belang vordert
deze meatregel en er kan geen andere boomsoort voor dit doel worden ge-
bruikt (251). Wanneer in 1918 ook platanen en esdoorns voor dit doel
worden gevorderd, protesteert de bond opnieuw (252).

Ook het stedenschoon krijgt aandacht. Tengevolge van de watersnood in
1915 is een groot asntal woningen in Noord-Holland vernield of zodanig
beschadigd, dat herbouw onvermijdelijk is. Ten einde te voorkomen dat de
eigengeaardheid van de streek door onoordeelkundige herbouw zal worden
ontsierd, hebben verscheidene verenigingen actie gevoerd bij het provin-
ciaal bestuur en de gemeentebesturen en bij het publiek. Het dagelijks
bestuur van de ANWB heeft behalve het zenden van rekesten aen autoritei-
ten, ook Pos en Leliman, de eerste vanuit toeristisch oogpunt, de laat-
ste in hoedanigheid van architect, ter audiëntie gezonden naar de Com-
missaris der Koningin van Noord-Holland. Wensen elleen blijken niet
voldoende te zijn, er moet ook worden gehandeld. Daerom stelt men een
adviescommissie samen bestaende uit een aantal personen van verschillen-
-de instanties zoals Volkshuisvesting, Bouw- en woningtoezicht, de Wo-
ningdienst, de Bond Heemschut, het Rijkslandbouw Inatituut te Wageningen
en de ANWB. De leden zullen zich belangelooa inzetten, maar wensen wel
een onkostenvergoeding, wsarvoor de gelden door de verachillende instan-
ties moeten worden bijeen gebracht (253).

Het werk op dit specifieke terrein dreagt nog een duidelijk ad hoc
karakter.

2.10.3 De bondsorganen uRgebreid en aangepast aan de nieuwe toerlsten

2.103.1 Reorganisatle van De Kampicen

Op een buitengewone algemene vergadering in 1897 wordt een commissie
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van drie leden benoemd, die het dagelijks bestuur van advies moet dienen
met betrekking tot reorganisatie van De Kmi~pioen. Tevens kcijgt ze de op-
dracht het contract voor te bereiden, det men met de nieuwe uitgever
van het bondsorgaan wil sluiten. Men stelt een geheel andere uitgave van
De Kamproen voor, zowel naar inhoud als naar vorm.

Het bondsorgaan is de bond door de tijd boven het hoofd gegroeid en
wel voornamelijk door het groeiend aantal advertenties. Dit wordt zowel
door de leden als door de uitgever als een bezwaer gezien. De leatste
vanwege druktechnische redenen.

In een geheime vergadering komt men tot de volgende conclusies en
voorstellen. Zowel het dagelijks bestuur als de commissie achten het
wenselijk om een vaste verhouding tussen tekst en advertenties vast te
leggen en wel op 24 : 6. Met de advertentie-exploitatie zal de bond zich
in het vervolg zelf gaen belasten. Dit werd in het verleden door de
drukker gedaan.

Voorgesteld wordt om De Kampiocn niet meer wekelijks masr maandelijks
te Laten verschijnen nu de noodzaek om wedstrijdverslagen op te nemen is
weggevallen. Dit zal een enorme besparing opleveren. De voorzitter
echter acht een weekblad bepaald noodzakelijk daer het de band is die
alle leden samenhoudt. Een weekblad biedt bij uitstek de mogelijkheid om
verafwonende leden voeling te laten houden met de bond. Met een masnd-
blad zal deze band verloren gaan, met gevolg dat het nieuws op allerlei
particuliere bladen zal gsan drijven en de grote kracht van de bond
gebroken wordt. Hoofdredacteur Netscher wijst nog op het feit dat de
Engelse Cycling Touring Club juist heeft besloten het maandblad weer
wekelijks te gaan uitgeven.

De hoofdredacteur vraagt de algemene vergadering uitspraak te doen
over de inhoud. In de landelijke pers wordt de ANWB veak verweten dat
hij de belangen van het toerisme in toenemende mate ehartigt. Kennelijk
is nog niet overal doorgedrongen, dat de ANWB bewust een nieuwe richting
is ingeslagen.

Tot de afscheiding van het renwezen wordt een ze~r belangrijk deel
van De Kmitpioen gevuld met nieuws betreffende de wielersport. Met het
ruimer behartigen van het toerisme verandert uiteraard ook de inhoud van
het bondsorgaan. Het blad zal bestaan uit vierentwintig pagina's tekst
en zes pagina's advertentie. De opbrengsten van de advertenties komen
aan de bondskas ten goede. Tevens besluit men om het uiterlijk te verbe-
teren door het aanbrengen van een gekleurde omslag (254).

- De verhouding rtecsen de hoojdredacteur en het dagelijks óesnnv

Hoofdredacteur Netscher die tevens lid is van het dagelijks beatuur
heeft aangekondigd met ingang van 1 januari 1900 zich niet meer als
zodanig verkiesbaar te stellen. Deze gebeurtenis wordt door het dage-
lijks bestuur aangegrepen om een wijziging ean te brengen in de verhou-
ding van de nieuw te benoemen hoofdredacteur en het dagelijks bestuur.
De hoofdredacteur zal in het vervolg geen deel meer uitmaken van het
dagelijks bestuur maar ambtensar van de ANWB worden. Daarnasst zal uit
het dagelijks bestuur een commissie worden benoemd, die belast zal
worden met het toezicht op het bondsorgaan, genoemd co~rnissie van redac-
tíe. Deze zal eenmaal per week met de hoofdredacteur overleggen over wat
in De Kampioen moet worden opgenomen. De eindverantwoordelijkheid blijft
dus bij het bondsbestuur. Het salaris van de hoofdredacteur zal
f. 2.000. per jsar bedragen plus f. 150. voor kantoorhuur (255).

De eerste hoofdredacteur die geen deel meer uitmaakt van het dage-
lijks bestuur is Henri Meyer. Van hem wordt verwacht dat hij zich te
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Amsterdam vestigt, zodat hij voor velen gemakkelijk bereikbaar is. De
redactiecommissie zoals die reeds bestaat en verantwoordelijk is voor de
verschillende rubrieken, blijft gehandhaafd en moet gezien worden als
een soort trechter van het dagelijks bestuur, terwijl de nieuw ingestel-
de toezichthoudende commissie van redactie beschouwd kan worden als de
chef van de hoofdredacteur. Deze laatste krijgt een jongste bediende als
hulp, die hijzelf naer eigen goeddunken kan aanstellen (256).

Hoewel Meyer tot 1 januari 1916 het hoofdredacteurschap vervult, zijn
er in de tussenliggende periode vele conflicten geweest tussen het
bestuur en de hoofdredacteur, die in veel gevallen voortkomen uit een
lakse houding van leatstgenoemde. Zelden is de kopij tijdig gereed.
Uiteindelijk heeft dit, na een zeer lankmoedige houding van het bestuur,
tot een breuk geleid (257). A1 in 1908 heeft men de dagelijkse verant-
woordelijkheid voor Dc KampioPn ondergebracht bij de voorzitter van de
redactie-commissie W.G.Lugard. Meyer behoudt wel de titel van hoofdre-
dacteur, terwijl hij dit in feite niet meer is. De reden dat men hem
niet als zodanig ontslaat ligt in het feit dat hij een vlotte pen heeft
en dsardoor bij een zeer grote kring van lezers in de smask valt (258).
Hij blijft als medewerker verbonden ean De Kampioen tot hij in 1916 wordt
ontslagen.

- De advenenlie-exploilalie

De advertenties kwamen in het verleden voor een belangrijk deel van
de leden van de Vereniging de Rijwielindustrie, de latere R.A.I., die
haer leden verbood in een ander blad dan De Kampioen te adverteren.

Het feit dat de bond zelf de ezplaitatie van de advertenties op zich
heeft genomen, leidt tot een teruggang in het aenbod (zie bijlage XI.A).
De Vereniging de Rijwielindustrie kan zich maar moeilijk met de gang van
zaken verenigen, wsarbij de adverteerdere afhankelijk worden van het
bondsbestuur. Men vrsagt zich dan ook af of het niet raadzsam is, niet
langer in De Kanspioen te adverteren. Het dagelijks bestuur denkt ook zon-
der de steun van de handelaren, door colportage san de benodigde adver-
tenties te komen (259).

Uiteindelijk wordt met de Rijwielindustrie, die intussen Rijwiel- en
Autoindustrie is gaan heten, overeengekomen dat deze zal afzien van een
boycot van De Kampioen, indien het advertentietarief niet zel worden ver-
hoogd (260). In 1910 wordt een nieuw contract met de R.A.I. overeen-
gekomen en wel voor de duur van vijf jasr. De grote advertenties maken
plaats voor kleine en de ANWB houdt de beschikking over twee pagina's
waer niet R.A.I.-leden kunnen adverteren (261).

Als gevolg van de oorlogsomstandigheden wordt. het advertentiecontract
met de Rijwiel en Auto-Industrie in 1914 ontbonden. Dit zou onder
normale omstandigheden gunstig kunnen werken, daar de leden van de
R.A.I. dan individueel advertentiecontracten zouden kunnen afsluiten.
Echter de tijdsomstandigheden beslissen anders. Eind 1914 is het ad-
vertentie-aenbod tot nagenoeg nul teruggelopen (zie bijlage XI.A).

Neast een terugval in de advertentie-opbrengst etijgen de koaten voor
De Kornpicen tussen 1914 en 1918 zeer sterk (zie bijlage XI.A). Het bonda-
bestuur wordt gedwongen te bezuinigen. Na het uitbreken ven de oorlog in
1914, aluit de bond een nieuw contract met de drukker. Dit komt er op
neer dat voor minder geld een dunnere bondsblad zal worden uitgegeven.
Een aantal rubzieken wordt ingekrompen, terwijl berichten met betrekking
tot het buitenlands toerisme verdwijnen. Het contract zal een tijdelijk
karakter dragen, wsarbij men ervan uitgast dat de oorlog enel zal zijn
afgelopen. Als na anderhalf jaar nog geen verbetering is opgetreden in



-169-

de situatie, acht het bestuur van de bond het niet juist de drukker al
die tijd voor de schade te laten opdraeien. Men heeft daerom een nieuw
contract opgesteld waarbij een eenmalige schadevergoeding wordt toege-
kend.

Wanneer het sanbod van advertenties tot nagenoeg nul ie teruggelopen,
denkt het bestuur er even over om de uitgave geheel te etaken, maar
komt tot de conclusie dat het hiertoe niet gerechtigd is (262). Dus zal
er opnieuw moeten worden bezuinigd. In 1917 wordt overwogen het tijd-
schrift maar eens per twee weken uit te geven, doch dit voorstel haalt
het niet in de algemene vergadering, omdat dit nadelige gevolgen zal
hebben voor de advertentie-opbrengst (263). In 1918 wordt de situatie
nog nijpender. Men wordt dan echt gedwongen tijdelijk maatregelen te
treffen om de uitgave niet in gevaar te brengen. Gebruik van ander
papier, geen kleurendruk en het niet nieten van het tijdschrift leveren
een flinke besparing op. Mocht de situatie nog ongunstiger worden dan
overweegt men opnieuw de uitgave eventueel enige tijd te staken (264).
Zover is het echter niet gekomen.

- De Kampioen en de NAC

Enige tijd na de oprichting van de Nederlandse Automobiel Club, waar
reeds eerder over is gesproken, gaat de ANWB met de NAC een contract
aan, wearin wordt vastgelegd dat De Kampioen tevens het orgsan is van de
automobielclub. Deze overeenkomst houdt in dat de NAC enige pagina's ter
beschikking staan (265). Enkele jaren later bekleagt de NAC zich erover
dat in De Kampioen te weinig artikelen asn automobiliame worden besteed
Omdat er in Nederland nog geen enkel blad bestaat dat zich uitsluitend
ean dat onderwerp wijdt, acht de NAC het op haer weg te liggen te
trachten tot de oprichting van een eigen orgaan te komen. Binnen het
bestuur van de ANWB zijn de meningen over dit voornemen nogal verdeeld
(266).

De NAC besluit over te gaan tot het uitgeven van een orgasn, mits de
goede verstandhouding met de ANWB er niet door wordt geschsad. Het
dagelijks bestuur doet daarop nog een voorstel om te komen tot een
gecombineerde uitgave waarbij De Kompioen wordt gesplitst in een wiel-
rijdersdeel en een automobilistendeel: Bergsma ondersteunt dit voorstel
niet (267).

Er wordt tenslotte een commissie benoemd om de zaak nog eens goed te
bestuderen (268). Uiteindelijk blijkt geen der voorstellen haalbasr en
besluit de NAC in 1904 De Karnpioen als officieel orgean in te ruilen voor
De Aiero ( 269 ) .

Het bestuur van de ANWB betreurt deze beslissing maar moet toch
erkennen dat dit de beste keus is. De eisen die de NAC stel, zoals een
eigen redacteur, zijn voor de bond onasnvaardbaar. De ANWB wil baes in
eigen huia blijven (270).

2.103.2 Het Technisch BUblad wordt Motorkampicen

Vanaf de eerste jaren van zijn beatsan, heeft de ANWS zich bezigge-
houden met voertuigtechniek. Aanvankelijk vormt het rijwiel onderwerp
van onderzoek en worden de bevindingen uitputtend behandeld in De Kampé-
cen. Hetzelfde gebeurt in latere jnren met gemotoriaeerde voertuigen. Als
de ANWB eenmaal bealoten heeft om niet slleen het fietstoerisme maar
ook elle endere vormen van toerieme te behartigen, wordt aen De Karnpioen
een afzonderli jk Tichnisch Bijblad toegevoegd.In 1916 vindt men de ti jd ri jp
voor een meer uitgebreid blad, dat dienstbaar moet zijn aan de belangen
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van alle benzinemotor-rijdende en varende leden. Er bestast behoefte ean
een officieel blad wearin ook de besturen van de aangesloten motorrij-
dersverenigingen gelegenheid krijgen zich tot hun leden te wenden. In
een vergadering met de voorzitters van de eangesloten verenigingen wordt
overeenstemming bereikt over de nieuwe vorm en de inhoud. Het blad moet
wekelijks verschijnen terwijl de abonnementsprijs niet hoger mag zijn
dan f 1,50 per jsac. Als tegenprestatie zullen de aangesloten clubs geen
leden meer sannemen die geen lid van de AN4lB zijn. Het voorstel wordt
ondanks de moeilijke tijden aangenomen, met dien verstande dat na een
proeftijd van twee jaar, de zaak opnieuw zal worden bezien. Het nieuwe
blad kri jgt de naam Afotorkmnpioen ( 271) .

Dit nieuwe bondsblad gaat vanwege de tijdsomstendígheden moeilijke
tijden tegemoet. De kosten blijken al snel veel hoger dan geraamd (zie
bijlage XI.B). De adverteerders, waarop men had gehoopt, blijven weg,
enerzijds omdat men de ohtwikkelingen van het blad wil afwachten, ander-
zijds omdat veel firma's niets meer te adverteren hebben vanwege het
ontbreken van voorraad. Naast de geringe advertentie-opbrengsten staan
de hoge kosten der cliché's en de enorme stijging van de papierprijs. A1
snel moet worden overgegaen op het gebruik van een goedkopere en due
mindere papiersoort. Dat er ondanks al deze problemen toch een markt is
voor deze nieuwe uitgave mag blijken uit het feit dat binnen een jaer
zich 900 nieuwe abonnees hebben gemeld, waarmee het totale bestand op
ongeveer 3.500 komt (272). Ondanks dat blijven er binnen het bestuur
weerstanden bestsan tegen deze uitgave.

2.11 Interne en externe weerstanden tegen de ultbrelding van het ta-
kenpakket van de ANWB

Het besluit van de ANWB om het renwezen los te laten en zich geheel
te wijden ean het toerisme is niet zonder gevolgen gebleven. Het bete-
kent dat de bond zich op een breder maatschappelijk terrein gaat bewegen
en dientengevolge ook met een breder publiek in asnraking komt. Hierdoor
wordt de bond enerzijds sterker, maer anderzijds ook meer kwetsbsar.
Behalve dat een aantal mensen mear niet kan wennen aan het feit dat de
ANWB niet langer een fietsbond i s, maar een aigemene toeristenbond en
uit dien hoofde de nodige kritiek krijgt te verwerken, ontmoet de bond
ook de nodige weerstenden van buiten de bond. Omdat het dienatenpakket
zich uitbreidt en de bond met een toenemend aantal organiseties te maken
krijgt, neemt de kans op botsingen ook vanuit die hoek toe.

Intern neemt als gevolg van de drukkere werkzeamheden de kans op
eigenhandig optreden van beatuuraleden en~of commissies toe. Soma wordt
dit oogluikend door het bestuur toegestaan, soms ook leidt dit tot
conflicten. In de praktijk is het meestal zo dat zaken eerst uit de hand
moeten lopen, voordat afdoende en atructurele maatregelen worden getrof-
fen. Dat geldt ook voor de ANWB.

De kritiek, wearmee de ANWB in de periode 1898-1918 te maken krijgt,
is dan ook veelzijdig. Het blijkt niet altijd mogelijk de kritiek die
vanuit de organisatie zelf komt te acheiden van de kritiek die van
buiten komt. Soms gebeurt het dat ktachten uit de msatschappij de inter-
ne kritiek overnemen of onderateunen.

In chronologische volgorde zullen de meeat markante zaken hier worden
besproken,
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2.11.1 Een bloemencorso een oneigenll~ke taak?

Wanneer de ANWB door het hoofdcomité, dat de feestelijkheden rond de
inhuldiging van prinses Wilhelmina in 1898 organiseert, wordt uitgeno-
digd een bloemencorso te organiseren, komt hiertegen nogal wat opposi-
tie. Men vraegt zich áf of de organisatie van een dergelijk evenement
wel op de weg ligt van de ANWB. Voorzitter Bergsma is van mening dat er
voor de bond geen enkele reden bestaat de uitnodiging af te wijzen,
omdat ook andere verenigingen hulde brengen asn het staetshoofd. Evenmin
kan het corso beschouwd worden als een zich begeven op politiek gebied.

De opposanten echter zijn van mening dat de ANWB zich te weinig om
het toerisme bekommert. Men moet zich meer bezighouden met asnleg van
fietspaden en wegenverbetering.

Het is duidelijk dat het begrip toerisme nog zeer eng wordt gehan-
teerd als synoniem met toeren. Dat de bondsvoorzitter een enigszins
andere kijk op de zaak heeft, mag blijken uit zijn woorden:
"Wat wij nodig hebben doch hetgeen niet in het publiek mag gezegd worden
is invloed in Regeringskringen en deze wordt door het Corso verkregen.
Wanneer de Bond zich in Den Haag goed voordoet geeft dit het bewijs dat
ernstige mannen in het Bestuur zitting hebben die in het wielrijden een
zask zien van maatschappelijk belang" (273).

Bergsma roept daarom het bestuur op zich achter de plannen tot orga-
nisatie van het corso te scharen om zodoende de kritiek te weerstean.

Reeds in 1896 zijn de eerste plannen voor dit corso gemaakt en heeft
niemand enige kritiek geuit. De eerste oppositie komt van officieren bij
de Zeemacht. Langzaam maar zeker breidt de weerstand zich uit over het
land. Er worden zelfs handtekeningen verzameld, bedoeld om te ageren.
Als het dagelijks bestuur bemerkt dat ook een aantal stemgerechtigden
onder invloed van de oppositie komt, grijpt het in door een uitnodiging
voor het corso te sturen aan de koningin. Deze neemt de invitatie offi-
cieus san. Op deze manier wordt de oppositie voor het blok gezet (274).
Het corso wordt door de ANWB georganiseerd.

2.11.2 De brochure: Miaplaatste toestanden in den ANWB

Eerder in dit hoofdstuk is gewezen op de geringe groei van het aantal
bondsleden rond de eeuwwisseling. Ook de oorzaken zijn aangegeven, maar
deze lijken niet alles te verkleren. In 1902 verschijnt er een veertig
pagina } s tellende brochure getiteld: Misplaaiste rocsfmide~~ in den ANWB door
A.F.H.van der Stok, consul te Leiden, oud lid algemeen bestuur(275),

De schrijver van de brochure vrsagt zich in alle ernst af hoe het
komt, dat zoveel leden voor het lidmaatechap bedanken. Er komen welis-
waar nieuwe leden bij msar dat weegt niet altijd op tegen het santal
bedankers. Hij heeft daarom voor zichzelf, op basis van de gegevens in
De Kampioen, een analyse gemeakt van het ledenverloop en komt tot het
volgende overzicht.

Het totale ledenbestand ligt volgens zijn berekening eind 1898 op
18.783 en eind 1902 op 18.046, inclusief de juniores. De schrijver van
de brochure komt voor Noord- en Zuid-Holland tot de onderstaende ,getal-
len.
Voorts heeft hij berekend dat van de 3.004 nieuwe aanmeldingen in

1902, er 655 (20Z) uit Zuid-Holland afkomstig zijn. In 1898 is dat
percentage nog 30Z. In vier jaar tijd, tussen 1898 en 1902 hebben ca.
3.150 Zuid-Hollandse leden bedankt (276).
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Tabel 16. Aanta! nieuwe aanmeldingen tussen 1896 en 1902

1896 - 4.252 1898 - 3.290 1900 - 2.566 1902 - 3.004
1897 - 5.613 1899 - 3.073 1901 - 2.546 (onder wie 341

juniorea)

Bron: Van dar Stok, Miaplaatate toeatanden in den A.N.W.B., 4
(zie noot 271).

Als oorzaken voor deze terugloop voert hij de volgende argumenten
aan. In de eerste plaats zou de hoofdredacteur van De Kmnpioen F.Netscher
hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Gedurende de eerste jazen
van het bestaan van de bond i s het ateeds gewoonte geweest, dat tegen
de tijd dat er kandidaten moesten worden gesteld voor het bestuur, er

Tabal 17. Aanta! leden in 1898 en I902 in Noord- en Zuid-KoUand.

Noord-Holland Zuid-Holland

1898 - 6.011 1898 - 5.933
1902 - 5.320 1902 - 5.183

Bron: Van der Stok, Miaplaatate toeatanden in dea A.N.W.B.,S
(zie noot 272).

regelmatig een overzicht verscheen in De Kompioen, waarbij de leden kon-
den zien hoe vaak de vergaderingen door de zittende beatuursleden werden
bijgewoond en men zodoende in steat werd gesteld na te gaan hoe de
belangstelling lag bij de afgevaazdigden. Deze informatie ontbreekt
echter in toenemende mate. De auteur van de brochure leat zich niet om
de tuin leiden en geat zelf op onderzoek uit, waerbij hij tot de ontdek-
king komt dat bijna de helft der stemgerechtigden nooit ter vergadering
verschijnt. Op zijn verzoek san de hoofdredacteur, om deze gegevens weer
op te nemen in het bondsblad kreeg hij nooit entwoord. Ook de verelagen
van de afdelingsvergaderingen worden niet meer of onvoldoende in De
Kampioen opgenomen, terwijl volgens artikel 90 van het Huishoudelijk Reg-
lement de bondsleden dsar recht op hebben.

In de tweede plaats richt zijn kritiek zich op het feit dat vragen
van leden niet naar behoren worden behandeld. Vroeger mocht de ANWB een
bond zijn van jongelieden, nu aldua de achrijver, bezoeken hoofden van
bloeiende zaken, hoofden van huisgezinnen en mannen met hoge posities in
de msatschappij, de vergaderingen. Ze doen er moeite voor en sparen geen
kosten en dua wenaen ze hun zaak gereapecteerd te zien.

Tenslotte is hij het absoluut niet eens met de wijze waerop Dt Kampiotn
wordt gevuld. Er is sprake van herhalingen, terwijl de omvang van het
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blad afneemt. Elk jaar wordt het dunner en verlies asn kwantiteit bete-
kent aldus de schrijver ook verlies aan belangstelling. Er wordt teveel
aandacht besteed asn het eutomobilisme en te weinig aan het wielrijden.
Een aantal behandelde zaken hoort thuis in de advertentie-rubriek en er
verschijnen teveel artikelen die in geen enkel opzicht het wielrijden of
het bondsbelang dienen (277).

Ook het financiële beleid wordt gekritiseerd. Voor het uitbrengen
van de brochure heeft hij onder medestanders bewijsstukken verzameld in
de vorm van klachten gericht aen het bestuur en de antwoorden van het
bestuur. Ook deze zijn in de brochure opgenomen.

Samengevat richt de kritiek zich op de weinig democratische wijze
waarop artikelen voor De Kamproen worden aengenomen of geweigerd; op het
feit dat de werkzsamheden niet beperkt blijven tot het wielrijden; en
tenslotte op het financiële beleid van de bond. De auteur acht het
ongewenst dat de ANWB "kapitaliseert". Hij acht het wenselijker als een
eventueel winstsaldo wordt aangewend voor uitbceiding van de propagan-
damiddelen, vermeerdering van het santal wegwijzers en hulpkisten, we-
genverbetering en subsidie voor een jaarlijks feest voor elke provincie
(278).

Deze consul en volgens hem velen met hem, voelen weinig voor een
breed opgezette toeristenbond en een modern opgezette organisatie.

2.11.3 Sportleve annexatle

Wanneer in 1915 de commissie voor het motortoerisme op tamelijk
overhaaste wijze wordt ingesteld als reactie op de samenwerking tussen
RNAC en N.M.V., is voor veel organisaties de maat vol. De wrevel die de
instelling van de commissie voor het watertoerisme al eerder wekte,
slsat om in woede als de ANWB ook nog de motorsport naar zich toehaalt
en bovendien de oud-voorzitter van de N.M.V, benoemt tot secretaris van
de nieuwe commissie.

In de sportpers verschijnen veracheidene ingezonden stukken (279).
Hoewel de toon niet in alle artikelen dezelfde is, vertoont de strekking
veel overeenkomsten. Bijna unaniem is men van mening dat de ANWB te ver
is gegean met haar bemoeiingen. Men kan akkoord gean met de werkzasmhe-
den die de bond op algemeen toeristisch vlak reeds verricht, zoals het
plaatsen van wegwijzers, waezschuwingsborden, hulpkisten en dergelijke,
maar dat de ANWB zich nu in de ogen van velen op sportgebied geat
bewegen, wordt sterk afgewezen.

Het blijkt nog steeds moeilijk te zijn een onderscheíd te maken
tussen sport en toerisme. Is sportief toerisme sport of toerisme en wat
heeft aport met toerisme te maken.

De ANWB heeft tot dan toe getracht het watertoerieme en het motortoe-
risme aan zich te binden, door de aangesloten verenigingen te ver-
plichten het lidmaatachap van de bond voor hun leden verplicht te stel-
len. Wearschijnlijk vormde deze verplichting voor de verschillende star-
tende sportverenigingen de mogelijkheid om zich als vereniging te ont-
wikkelen. Masr als gevolg van de groei van de vereniging ontataat de
mogelijkheid om zich onafhankelijker van de ANWB op te stellen. De ANWB
reageert hierop met de instelling van een afzonderlijke commisaie voor
de betreffende werkzaemheden, ala tegenwicht tegen de aportverenigingen
die, om sterker te stean, hun krachten bundelen.

Het bondsbestuur maakt front tegen de klachten over de 'sportanneza-
tie' en atelt dat er nieta te annexeren valt, omdat men allea reeda
bezit (280). Men is niet van plan het water- en motortoerieme los te
laten.
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In 1898 zette de ANWB de sport overboord om zich geheel te wijden
aan het toerisme. Nu de sport zich ontwikkelt en een steeds belangrij-
kere plaats gaat innemen, volgens kritici zal de sport het van het
toerisme winnen, werpt de AN41B zich opnieuw op de sport onder het mom
het toerisme te willen bevorderen, zo is in het algemeen de opvatting
van de tegenstanders (281).

"De motorsport i s een sport, is een toerisme van de moderne tijd".
Het is een sport ven zich jeugdig voelende mensen, die actie willen. De
leiding van de ANWB wordt verweten dit woord actie te verstaan naer
uitgeleefd begrip. De bond heeft te weinig gedaan om tegemoet te komen
aan de dadendrang van veel (vooral jonge) leden en is teveel een papie-
ren organisatie geworden. Niet alleen de bestuursleden worden oud, maar
ook de bond gaat "de bewegingsslapte, de amechtigheid, den wankelen tred
en de afgeleefde houding van den pensioenganger" vertonen. De leiding
van de ANWB is stil blijven staan in het tijdperk, waarin tien kilometer
per uur als de gemiddelde maximum-snelheid voor bondstochten nog werd
gehuldigd, aldus een van de kritici (282).

De ANWB laat zich door al deze kritiek niet uit het veld slaan en zet
de voorgenomen werkzasmheden voort, voorzover onder de gegeven omstan-
digheden nog mogelijk is. Er volgt een periode van relatieve rust die
eind 1917 opnieuw verbroken wordt.

2.11.4 De crisfs In de ANWB: de verhouding tussen dageliJks en elgemeen bestuur
ter discussie

Eind 1917 verschijnen in enige persorganen enkele artikelen over
bondsaangelegenheden. Aanleiding voor deze attikelen vormt de buitenge-
wone vergadering van het algemeen bestuur, in verband met de financiële
toestand van de bond. Voor 1916 blijkt de balans een tekort van ongeveer
f. 17.000. aan te geven. Echter uit het verslag van de vergadering
blijkt de pijn dieper te zitten en is er sprake van een zekere vertrou-
wenscrisis tussen het dagelijks en algemeen bestuur.

In een aantal gevallen zijn leden van het dagelijks bestuur tevens
bondsambtenaar, niet in juridische zin maar wel in die zin dat ze voor
hun werkzaamheden worden betaeld. Zij worden niet tot de bondsambtenaren
gerekend en vallen ook niet onder dezelfde regeling. Dit betekent dat
regelingen getroffen voor de bonds-ambtenaren, bijvoorbeeld op gebied
van salacispolitiek, niet gelden voor de betaalde dagelijks bestuursle-
den. Zij vallen evenmin onder de pensioenregeling die de bond voor haar
ambtenaren in het leven heeft geroepen. Tussen 1914 en 1918 wordt meer-
dere malen aangedrongen op een betere regeling voor deze categorie
ambtenaren, doch tot 1918 zonder resultaet.

De moeilijke jaren tussen 1914 en 1918 brengen ook voor de ANWB de
nodige zorgen met zich mee. Enerzijds moet men bezuinigen, anderzijds is
het voor de bond van levensbelang zoveel mogelijk activiteiten te blij-
ven ontplooien. Maar het een verdraagt zich moeilijk met het ander.

Het dagelijks bestuur van de bond, verentwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het werk, heeft in die toch al dure jaren de neiging wat meer
uit te geven dan het algemeen bestuur toestaat en vertoont soms een wat
eigenzinnig optreden. Dit leidt bij sommige leden van het algemeen
bestuur tot een zekere ergernis en men voelt zich ateeds meer buiten
spel gezet. Het dagelijks bestuur wordt verweten in toenemende mate
beslissingen te nemen zonder het algemeen bestuur erin te kennen en geld
uit te geven voor doeleinden wsarvoor de gelden niet zijn gevoteerd. Ook
worden op eigen gezag contracten gesioten die niet san de goedkeuring
van genoemd college zijn onderworpen (283).
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Het blijkt ook in de daaropvolgende jaren moeilijk voor het dagelijks
bestuur om zich te houden aan de begroting. Dit leidt in 1917 opnieuw
tot kritiek vanuit het algemeen bestuur. Een van de leden vraagt zich
af of de combinatie gesalarieerd hoofdambtenaar - dagelijks bestuurslid
wel met elkaar te verenigen is en doelt daarmee met name op de positie
van de penningmeester. Ook de positie van de tweede secretaris staat ter
discussie en men pleit voor afschaffing van deze functie. Voorts beveelt
men aan, in plaats van een lid van het dagelijks bestuur, een ambtenaar
te belasten met het secretariaat en het penningmeesterschap. Bovendien
ergert men zich aan het feit dat een familielid van een lid van het
algemeen bestuur werkzaam is op het bondsburesu. De voorzitter op zijn
beurt verwijt het algemPen bestuur te ]ang te hebben gPwacht met zijn
klachten. Wel wordt duidelijk gemaakt, dat er een einde moet komen aan
de begrotingsoverschrijdingen. Het algemeen bestuur wenst niet langer
meer voor een fait accompli te worden gesteld en spreekt de voorkeur uit
voor een supplementoire begroting. Om het algemeen bestuur meer controle
te geven op het dagelijks bestuur, wordt een voorstel ingediend tot het
instellen van een commissie van controle. Zowel het dagelijks als het
algemeen bestuur zouden afschriften moeten ontvangen van brieven, rap-
porten en andere voor de financiën van belang zijnde zaken. De commissie
moet een schakel vormen tussen het beheer en het algemeen bestuur. De
voorzitter waarschuwt echter voor een al te formalistische opstelling
van het algemeen bestuur (284).

De problemen binnen het bestuur blijven niet binnenskamers. Na deze
vergadering storten de media zich op het bondsbeleid. Uitgangspunt voor
de kritiek vormt in veel gevallen het tekort op de begroting. Met de
aanvallen op de annexatie-politiek nog in het achterhoofd, wijst men het
motortoerisme en in het bijzonder de Molorkampioen aan als de veroorzaker
voor het tekort. Het bestuur gaat zijn gang, terwijl de leden van de
bond, die door een ouderwets kiessysteem niet in staat zijn daadwer-
kelijk te protesteren, niets zeggen of doen (285). De kritiek richt zich
ook op het gebrek aan democcatisch gehalte. Het dagelijks bestuur wordt
gekozen door het algemeen bestuur zonder dat de leden tevoren weten wie
er kandidaat wordt gestPld. De kandideatstelling geschiedt door het
dagelijks bestuur zonder voorkennis van het algemeen bestuur. Voorts
ergert men zich aan het feit dat enkele leden van het dagelijks bestuur
worden gesalarieerd.

In een open brief, verzoriden door enkele bondsleden, worden de grie-
ven op een rij gezet. In de eerste plaats wijst men op het feit dat de
leden onvoldoende in de gelegenheid worden gesteld hun mening over de
bondspolitiek kenbaar te maken.

Voorts kritiseren de ondertekensars het bestuurabesluit, waarin de
onverenigbare positie van ambtenaer bij de bond en lid van het dagelijks
bestuur weer ongedaan is gemaakt en gesalarieerde ambtenaren vervangen
zijn door betaslde bestuursleden. Sprenger, enkele jaren penningmeester
van de bond, is opgevolgd door Steffelaar, terwijl het hoofdredac-
teurschap van H.Meyer weer is overgenomen door W.J.Lugard.

De bestuursleden hebben zich zo vast in hun zetels geplaatst dat de
leden geen invloed of inedezeggenschap kunnen uitoefenen.

De luxueus ingerichte bondsgebouwen en de stijgende bondsuitgaven
zijn een doorn in het oog van veel leden. De bureaucratiE ia hoofdzaak
geworden, het toerisme bijzaek. De ANWB wil de Toeristenbond van Neder-
land zijn, maar dit is onmogelijk einds de automobilisten zich hebben
verenigd in de RNAC en de motorrijdera in hun organisaties. Ook de
wandelasrs hebben niet om 'bondswandelwegen' gevraagd. Bestuursleden
blijven te lang op hun zetels, waardoor nieuw bloed en nieuwe inzichten
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geen kans krijgen. Men wenst democratisering van de bond en de belangen
van de wielrijders gescheiden van andere sporten en toeristenbelan-
gen (286). Naast kritiek op de structuur is er ook kritiek op de werk-
zeamheden.

In een brochure, getiteld Nei~-nnentiening wi jst J. van den Bergh op de
verandering die het toerisme heeft ondergaan. Het toerisme is niet
langer iets van een lome vakantieganger, masr het toerist-zijn gaat
gepaard met prestatieverlangen en dadenlust, met 'physical culture'. Met
name de jonge leden wensen dat hiermee meer rekening wordt gehouden. De
bakens moeten worden verzet en het bestuur dat behoefte heeft aan meer
jonge krachten, zal zich moeten richten near de eisen, verlangens en
psyche van de tijd (287).

De tekst van de brochure is gepubliceerd in De Kmnpioe~~, echter nadat
nog enige briefwisseling heeft plaatsgevonden. In eerste instantie is
Lugard niet van zins het stuk op te nemen, omdat hij zich niet met de
inhoud kan verenigen. Als de auteur vervolgens laat weten het stuk terug
te willen hebben, met de mededeling :"het zal zijn weg toch wel vin-
den", stelt Lugard voor het te plaatsen voorzien van een naschrift. De
tekst hiervoor wordt door het dagelijks bestuur verworpen. Het naschrift
zal slechts bestean uit een verwijzing naar de rede ven Bergsma. De
auteur van het ingezonden stuk benadrukt in zijn brief aen Lugard nog
eens zijn grieven. Hij wil niet beweren dat het kiessysteem niet
democratisch is, maar komt op tegen het stelsel van drie jasr zitten
van stemgerechtigde leden, tegen de laksheid die hieruit voortspruit en
het gemis aan voldoende sportiviteit in de leiding. De ANWB is te zeer
een administratief college geworden.

Van den Bergh ziet het streven van de jongeren na drie jaar, na de
toespraak van Bergsma te Doorwerth, nog steeds niet beloond. "Maar wij
zijn jong, wij zijn de jongsten. En nog nooit heeft een oud systeem, een
oud regiem, het kunnen uithouden, wanneer de jongeren loskwamen". De
ANWB wordt door buitenstaanders vsak een "oude-sokken-college" genoemd.
De jongeren willen hierin verandering brengen. Men zal nog drie jaar
wachten tot er nieuwe verkiezingen zijn om vervolgens het gehele alge-
meen bestuur te bezetten. In de tussentijd zullen zij met hun wapen
strijden: de openbaarheid, de pers. "Onze strijdwijze tegenover de op
negeering berustende strijdwijze van het bestuur van den A.N.W.B."
(288).

Het bestuur van de ANWB reageert met een publikatie van de rede van
voorzitter E.Bergsma, gehouden op de vergadering van het algemeen be-
stuur van 23 december 1917 en vermeld in alle belangrijke bladen. Hierin
wordt de financiële toestand toegelicht. Stijgende papierprijzen, zonder
verhoging van abonnementsgelden of advertentietarieven, crisisbijslagen
voor het personeel, uitbreiding van werkzsamheden zijn oorzeak van het
tekart over 1916. Daar stsat echter een bezit van een onbezwaard gebouw
tegenover dat een verkoopwsarde van f. 105.000. vertegenwoordigt.

De bond wenst het toerisme in elle facetten te blijven behartigen en
laat dit niet door anderen overnemen.

Ook de kritiek op het kiessysteem wordt van de hand gewezen, omdat
de leden indien zij dit wensen hun invloed kunnen sanwenden, immers
ieder meerderjarig bondalid is verkiesbsar tot lid van het algemeen
bestuur en tot stemgerechtigd lid van de algemene vergadering.

Ook ten eanzien van het financieel beheer zijn voldoende controle-
middelen aanwezig. De commissie van financiën, bestaande uit drie leden
van het algemeen bestuur met een voorzitter uit en door het dagelijks
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bestuur aangewezen. De taak van de commissie bestaat uit het onderzoeken
van de ontwerpbegroting, de toelichting op de balana, en al wat daarmee
in verband staat en brengt hierover verslag uit aen het algemeen be-
stuur. Ze is geen verantwoording schuldig asn het degelijks bestuur maar
aan het algemeen bestuur. Dsarnsast bestaat er nog een balanscommissie
die een controlefunctie heeft. Hierin hebben geen leden van het dage-
lijks of algemeen bestuur zitting.

Bergsma voegt er san toe dat het bondsbeatuur in geen enkel opzicht
publiciteit vreest en allerminst ten opzichte van het financieel beheer.
Indien iemand zich nader op de hoogte wenst te stellen, is het bestuur
bereid slle mogelijke inlichtingen te geven (289).

In de Nederlmtd.rclie Spnr[ van 5 januari 1918 wordt de rede van Bergsma
enigszins afgezwakt, door er op te wijzen dat theorie en praktijk niet
altijd overeenkomen. Er zouden bewijzen zijn dat leden van het dagelijks
bestuur brieven en ingezonden stukken aan het algemeen bestuur, welke
niet in de smask vallen, achterhouden ( 290). Dit eveneens tot ergernis
van andere leden van het dagelijks bestuur.

G.A.Pos, gevrsagd om zijn mening, wijst eveneens alle aantijgingenvan de hand en staaft dit met sllerlei cijfers, wsaronder verkoopcijfers
van bonduitgaven op velerlei gebied, ledenaantallen en opzeggingen. Deze
wijzen alle op een groei van de bond. De geldelijke toestand wordtgezien de tijdsomstandigheden gezond genoemd. Er zou geen enkel aymptoom
van crisis of ontevredenheid in de ANWB bestean. De campagne in de persop touw gezet zou niet een beweging in doch ~e~en de bond zijn (291).

In janueri 1918 plaatst de eerdergenoemde C.M. ter Hsar een oproep in
verscheidene persorganen ( 292). Hij wenat artikel 104 van het huishoude-lijk reglement, dat betrekking heeft op de afdelingsvergaderingen, te
wijzigen en roept, op zijn voorstel te steunen. Hij stelt voor de afde-
lingsvergadering te houden in de maand voorafgaande san de algemene
vergadering. Tijdens die vergadering moet zowel de agenda van de
algemene vergadering, als de balana en de begroting worden behandeld.Ten slotte wenst hij dat elk stembevoegd lid ook stemgerechtigd is (293).

De ANFIB gaet wel in op beweringen van kranten. Het jaar 1918 blijft
wat dat betreft nog tamelijk onrustig. Er blijven stukken verschijnen
die de gang van zaken binnen de bond aan de kaak atellen ( 294). Daarna
lijkt de storm te luwen.

Een dergelijk felle kritiek i s het bondsbestuur nog niet eerder ten
deel gevallen. Hoewel men zich in eerste instantie probeert te verdedi-
gen, zai men er niet aan ontkomen ook daadwerkelijk rekening te houden
met de geuite bezwaren. De ANWB i s nu eenmaal afhankelijk van het pu-
bliek en kan het zich niet veroorloven een geheel onafhankelijke koers
te varen. In het volgende hoofdatuk zal worden nagegtan hoe op de kri-
tiek vanuit de samenleving is gereageerd.

D. CONCLUSIE EN ANALYSE

Mocht de oprichting van de AN4B samenvallen met een grote dynamiek
binnen de samenleving, hetzelfde ken gezegd worden van veranderingen
binnen de vereniging. In de verantwoording van de opzet van deze studie
is aangegeven dat de cesuren samenvallen met veranderingen binnen de
organisatie, maar net zo goed kan men stellen dat deze coincideren met
maetschappelijke ontwikkelingen. De periode rond 1900 kenmerkt zich door
een toenemende democratisering en.rationalisering, onder meer tot uiting
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komend in de sport en snelle technische ontwikkelingen. Hierbij denken
we aen de komst van de auto en de motor. Door rationalisatie van de
produktie wordt het mogelijk het rijwiel in grotere aentallen en dus
goedkoper te produceren, waardoor dit binnen bereik van velen komt. Deze
ontwikkelingen hebben belangrijke consequenties voor de ANWB met name
met betrekkfng tot de doelstellingen, de activiteiten en de interne
structuur.

We gasn er van uit dat organisaties en dus verenigingen steeds doel-
gericht zijn. Veranderen deze doelen of vallen deze geheel of gedeelte-
lijk weg, dan zal de vereniging oi op houden te bestaan, of op zoek gaan
naar nieuwe. Dit laatste is gebeurd binnen de ANWB. Toen het wielrijden
als wedstrijdsport niet langer samenviel met de doelstellingen, heeft
men gezocht naar vervangende doelen en deze gevonden in de uitbreiding
van het toerisme. De factor zelfbehoud heeft hierbij zeker een belang-
rijke rol gespeeld. Men mag veronderstellen dat de leden van het
bestuur, vanuit hun ídealistische opvattingen ten aanzien van het
toerisme en vanwege het feit dat velen reeds lang in het bestuur zitting
hebben, zich sterk zullen identificeren met de organisatie, waarin zij
een deel van zichzelf zien. Men moet niet vergeten dat verscheidene
bestuursleden veel vrije tijd en geld steken in het bondswerk. Juist
deze identificatie zou wel eens als belangrijke oorzeak gezien kunnen
worden van het streven naer behoud van de organisatie.

In de periode 1898 tot 1918 heeft de ANHB alle zeilen moeten bijzet-
ten om na het loslaten van het renwezen, uit te groeien tot een algemene
toeristenbond. Niet alleen heeft de bond te maken met een verlies van
een aantal rijwielclubs, maar ie er ook eprake van een relatieve ach-
tetuitgang van het wielrijden ala zodanig na de eeuwwisseling. Dit is
een gevolg van de democratisering van deze vorm van sport. Of zoals
Beckers het uitdrukt: "Rond de eeuwwisseling begint een overdrachtspro-
ces in de sport van de gegoede burgerij nasr het gewone volk..." (295).

Miermans, die de ontwikkelingen binnen het voetbal heeft onderzocht,
stelt dat het voetbal een nationale tak van aport wordt, waarmee hij
bedoelt slle maatschappelijke groepezingen uit de steden omvattend
(296). Als oorzaken voor deze ontwikkeling noemt hij het ~eit dat de
sportbeoefensara zich over het land verspreiden en daarbij de sport
propageren, verder noemt hij als oorzaken de wedstrijden, in het bijzon-
der de internationale, de pers, het normaal worden van het verschijnsel
en tenslotte de sociale positie van de arbeider (297).

Er zijn zeker parallellen te trekken tuasen de ontwikkeling van de
voetbalsport en de wielersport. Dit betekent dat de ANWB zelf dus deze
ontwikkeling mede in de hand heeft gewerkt en in die zin dus medeverant-
woordelijk is voor de ontstane situatie. Enerzijda wordt er meer ge-
fietst als gevolg van de bondsactiviteiten, anderzijds zien we dat deze
nieuwe wielrijders nog geen lid worden van de ANWB, terwijl de leden van
de bond, die voor een belangrijk deel nog eteeds afkomatig zijn uit de
hogere mastschappelijke klassen het wielrijden als het ware zien verloe-
deren en nasr elternatieven zoeken. Men vindt deze in nieuwe vormen van
toerisme en sport, vormen die voor het gewone volk nog niet bereikbaar
zijn. En omdat de ANWB alle vormen van toeriame naar zich toetrekt
verliest men relatief weinig leden. Bovendien heeft de ANWB het voordeel
dat er op het gebied van de nieuw opkomende sporten nog nauwelijks
sprake is van enige organisatie, zodat de ANWB ais een relatief goed
lopende vereniging in steat ie in te epringen op de behoefte die er
ontstaat. Voor zover er wel nieuwe organisaties ontstaan, is het niet
uitgesloten dat deze zich oriënteren op de AN4iB als voorbeeld. Organise-
ring op een bepaeld gebied, werkt veak als prikkel tot organisatievor-
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ming op ander gebied. We denken hierbij asn de Nederlandse Automobiel-
club, de NAC de motorrijwielverenigingen en de watersportverenigingen.
Geleidelijk ontstaan meer organisaties die proberen de specifieke belan-
gen van de verschillende doelgroepen te behartigen. Dit betekent voor de
ANWB dat er sprake is van concurrentie, of andera gezegd de ANWB wordt
in toenemende mate geconfronteerd met zijn omgeving. Enerzijds stelt men
zich gesloten op ten opzichte van zijn omgeving, anderzijds blijkt men
steeds duidelijker deel uit te maken van het msatschappelijk netwerk.
Men heeft zich nu eenmasl, door mede te kiezen voor het algemeen belang,
in de samenleving geplaatst, met alle gevolgen van dien. De samenleving
ziet toe en levert kritiek daar waar men misstanden denkt te zien.

Door de doelstellingen ruim te omschrijven, kort samengevat, de
behartiging van het toerisme in al zijn facetten, ie de ruimte voor het
persoonlijke element relatief groot. Hoe algemener de doelomschrijving,
des te groter is de invloed van de persoon die een deel van de uit de
doelstelling voortkomende activiteiten moet uitvoeren. We zien dat ook
binnen de ANWB. De verschillende werkzaemheden zijn ondergebracht in
diverse commissies met ean het hoofd een lid van het dagelijks bestuur.
Deze commissies werken relatief autonoom. Men bepaalt zelf zijn werk-
zaamheden en zelfs voor een deel ook het budget, weliswaar binnen de
gegeven mogelijkheden.

Het 'personeelsbeleid' van de ANWB is gericht op uitbreiding van het
werk en het aannemen van nieuwe taken. Dat betekent in sommige gevallen
dat men voor de uitvoering van belangrijke taken een beroep moet doen op
mensen buiten het bestuur. De hoofdredacteur en de penningmeester vormen
hiervan de eerste voorbeelden. Een eerste begin van een acheiding tussen
beleid en uitvoering. Hoewel het bestuur ertoe overgaat, vreest het
tegelijkertijd de gevolgen van zijn beleid. Door de ontkoppeling van
uitvoering en bestuur komt men tegemoet aan de behoefte asn een meer
objectieve controle. Dat deze behoefte het eerst ontstaat binnen de
administratieve sector is niet zo verwonderlijk. De organisatie groeit
sterk, de omzet stijgt en de risico's nemen toe. Naermate de organisatie
groeit speelt het financiële beleid een steeds belangrijkere rol. De
organisatie kan groeien als het ledental groeit. Voor dit laatste is een
goede propaganda van levensbelang. Het bondsorgasn speelt daarin een
belangrijke rol.

Men kan stellen dat het ledental van de vereniging een relevant
gegeven is zowel in verband met het functioneren van de vereniging als
groep, als in een wijder sociael verband. Bovendien is het ledental
mogelijk een functie van de machtspositie die de vereniging vervult ten
opzichte van de samenleving.

De ANWB mag in absolute aantallen gezien een kleine vereniging heten,
relatief behoort de vereniging tot de grootste die zich op het gebied
van toerisme beweegt. Als we het ledental van de ANWB vergelijken met
dat van de RNAC en de N.R.V., respectievelijk 40.000 en 1.437 (in 1918)
en 8.000 (in 1914), dan moeten we constateren dat het verschil erg groot
is (298). Hetzelfde geldt voor de Nederlandse Motorrijwielvereniging.
Dit betekent dat de ANWB binnen de toeristische organisaties een belan-
grijke plaats inneemt.

De sociale positie en de rol van de veteniging worden zowel door de
leden als de niet leden bepaald. De relaties tussen de vereniging en de
samenleving worden beinvloed door de mate van openheid of geslotenheid
van de vereniging. Wat de ANWB betreft kan men stellen dat er met name
naar buiten toe, sprake is van een zekere openheid. De vereniging richt
zich bewust op de omgeving, hetzij om invloed uit te oefenen door middel
van publikaties, maar ook door het verrichten van werkzsamheden in het
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algemeen belang, ondermeer door het plaatsen van wegwijzers, hulpkisten
en de aanleg en verbetering van wegen. Anders is het gesteld wanneer
het gaat om samenwerking met organisaties die op deelterreinen actief
zijn. Dan is men uiterst voorzichtig en houdt de deur op een kier. Men
is absoluut niet bereid om eenmaal verworven invloed met anderen te
delen. De samenwerking geat meestal niet verder dan het eigen belang.

De centralisatie van de bondsdiensten en het santrekken van arbeids-
krachten voor werk dat tot dan toe door bestuursleden werd uitgevoerd,
wearvan tussen 1898 en 1918 sprake is, kan gezien worden als een eerste
stap in de richting van een meer professionele organisatie. Immers,
uitgangspunt vormt een meer efficiënte bedrijfevoering.

Dit proces wordt vergemakkelijkt door het feit dat enkele leden van
het bestuur opstappen, wasrdoor de mogelijkheid tot de invoering van
vernieuwingen groter wordt. Men kan dus stellen dat er een relatie
besteat tussen stabiliteit binnen het beatuur en veranderingen binnen de
vereniging.

Bureaucratisering, afstandelijkheid, geringere betrokkenheid bij het
werk vormen wezenlijke bedreigingen voor het vrijwillige bestuur. Als na
verloop van tijd blijkt dat de 'beroepskrachten' niet aan de verwachtin-
gen voldoen, lijkt de vrees bewaarheid. Opvallend is in elk gevai de
regressieve reactie die erop volgt door weer terug te vallen op vrij-
willige bestuursleden voor de uitvoerende taak.

Het is dan ook niet zo vreemd dat de kritiek op het bondsbestuur komt
vanuit de jeugdige hoek die aanstuurt op veranderingen binnen de vere-
niging. Het lange aanblijven van veel bestuuraleden heeft bepealde
ontwikkelingen in de weg gestaan.

Dat er kritiek komt, is zeker ook in de hand gewerkt door de moei-
lijke economiache omstandigheden waarin Nederland verkeert tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Men zou kunnen stellen dat de moeilijke omstandig-
heden de kwalen en gebreken van de bond duidelijker in het licht stel-
len.

De jonge mensen van omatreeks 1918 vormen de tweede generatie bonds-
leden, die rond de eeuwwisseling is geboren en daarmee de eerate gene-
ratie van de moderne tijd is. Hun ideeën zijn niet meer direct gefun-
deerd op de voor-induatriële, maar op de industriële samenleving. Het
snelheidsgevoel heeft zich meester gemaakt van deze nieuwe generatie.
Ontspanning heeft elementen van inspanning en apanning in zich gekregen,
zeker niet van meer rust. Elementen die in het economisch verkeer van
de moderne samenleving van belang zijn, slaan over op de bezigheden in
de vrije tijd: uitdaging, competitie, concurrentie en prestatie.

Dasrbij hoort een organisatievotm, waarin deze nieuwe idealen kunnen
worden verwezenlijkt.

In 1898 heeft de ANWB de wedstrijdsport afgestoten en het toerisme in
al zijn facetten omarmd. Echter, vanwege het nog niet uitgekristalli-
seerde onderscheid tusaen sport ala ontapanning enerzijds en toeriame
anderzijds, omarmt men in wezen opnieuw de aport, zij het niet in al
zijn consequenties. De wedstrijdaport wordt buiten de deur gehouden,
waerdoor de aport in de ogen van de jongeren wordt ontkracht. Voor hen
zijn aport en prestatiesport en competitie min of ineer sqnoniem gewor-
den.

Vanuit de idealietische visie op de samenleving en de morele betrok-
kenheid op de ander zal dit bestuur met het algemeen belang voot ogen,
niet kunnen meegaan met de wensen van de nieuwe generatie.

Anderzijds kan men evenmin voorbijgean ean de kritiek op de organiea-
tie, omdat men tegelijkertijd afhankelijk ia van de leden. In het
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volgende hoofdstuk zal worden nagegaen hoe de ANWB aan deze problemenhet hoofd tracht te bieden.
In de periode tuasen 1898 en 1918 wordt ook een eerste poging onder-nomen om de overheid te betrekken bij de problemen wsarvoor men staat.
Ten tijde van de Eerate Wereldoorlog is er aprake van een betrekke-lijke ruet binnen het bondswerk. De werkzaemheden die worden uitgevoerdworden door de omgeving zeer kritisch gevolgd. Het gezag van het bonds-bestuur wordt in deze niet zonder meer geaccepteerd. Men kan stellendat maetschappelijke veranderingen ook in de bond beginnen door tewerken. Het mondiger worden van de leden heeft conaequenties voor hetbondsbeleid. Men kan het zich niet lnnger veroorloven kritiek van demondiger wordende bevolking zomaar naast zich neer te leggen. DeEerste Wereldoorlog heeft in dit opzicht zeker gewerkt ala een katalysa-tor. Bezinning op het democratisch gehalte van de organisatie lijktgeboden.
Met betrekking tot de werkzaamheden breekt voor de ANWB na 1918 eennieuwe periode aan als gevolg van een versnelling in de mobilisering vande massa. Nieuwe probleemvelden komen aan de orde: snelverkeer, wegenen natuurbehoud.
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HOOFDSTUK III

EEN PERIODE VAN DIFFERENTIATIE, INTEGRATIE EN

BUNDELING VAN KRACHTEN VOOR DE ANWB; 1918-1930

Evenals in voorgeande hoofdstukken zal ook hier aandacht worden
besteed ean ontwikkelingen op economisch, sociasl en cultureel gebied,
voorzover die van belang zijn voor de ontwikkelingen binnen de ANWB.

Oarlogen blijken vaak de neiging te hebben bepaalde reeds eerder in
gang gezette veranderingen ce versnellen of bij te sturen, zowel in
economisch als in sociaal opzicht.

Ook voor de ANWB heeft deze periode, waarin Nederland een geisoleerde
positie heeft ingenomen, geheel eigen problemen met zich meegebracht.
Hoewel ons land in 1914-1918 niet rechtstreeks bij de oorlogshandelingen
betrokken is geweest, heeft men wel degelijk de gevolgen ervan ondervon-
den.

A. DE ECONOMISCHE EN SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELINGEN
TUSSEN 1918 EN 1930

3.1 Het economtsch klimaat tussen 1918 en 1930

In grote trekken kan men de jaren twintig typeren als een tijd van
afwisseling van hoogtepunten en dieptepunten in het economisch leven,
die vooral conjunctureel van eard zijn. Dankzij de neutraliteitspolitiek
van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, ia er na 1918 sprake van
een relatief snelle opleving van de economie. Voedsel- en grondstof-
fenimport komen geleidelijk weer op gang. De groothandelsprijzen dalen
door het groter aanbod en de welvsart lijkt hersteld. Het bedrijfaleven
is zeer optimistisch gestemd, zoals later zal blijken zelfs te opti-
mistisch. Door de toenemende vreag atijgen de prijzen, masr ook de
produktie. Deze opleving is echter maar van korte duur en slsat in 1920
reeds om in een depressie die tot 1923 zal aanhouden. Valutaschommelin-
gen in het buitenland zijn mede oorzeak van een fors dalend prijsniveau,
in een enkel geval zelfs tot 50Z (1). De winsten van de bedrijven lopen
daardoor sterk terug en bedrijfssluitingen zijn het gevolg.

De jaren 1924 en 1925 laten weer een geleidelijk herstel zien, mede
begunstigd door een normalisatie van de internationale valutaverhoudin-
gen en het internationale handeleverkeer (2). Dit herstel zet zich na
1925 verder door zodat er zelfs aprake is van een conjuncturele ople-
ving. De bedrijvigheid neemt weer toe, zij het niet in alle aectoren en
niet in die mate als direct na de oorlog. De prijzen stijgen nauwelijks
en blijken in 1929 ongeveer gelijk te ~ijn aan het niveau var 1923 (3).
Door deze matige prijzen worden de bedrijven in het nlgemeen gedwongen
om via rationalisering en mechanieatie van de produktie de rentabiliteit
op peil te houden.

Structureel gezien is de ontwikkeling tot 1930 als volgt samen te
vetten. Algemeen kan men stellen dat de ontwikkelingen gean in de
richting van een zich uitbreidende industrislisatie en dasrmee samenhan-
gend zien we een expansie van de handels-, verzekerings- en banksector,
terwijl de landbouw bij ~íeze ontaíikkeling achterblijft zonls uit onder-
staande tabel blijkt (4).
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Tabel 18. Het aantá beroepsbecefenaren werla.amn in de verschiUende sectavrn
in I909 en 1930

Sector Abaolute cijfera Parcaataga
1909 1930 1909 1930

Nijverheid 782.382 1.235.912 34,6 38,8
LandbouwlVisserij 639.577 655.190 28,3 20,6
HandelJverkeerlbank 409.570 743.979 18,1 23,3
Overig 430.106 550.735 19,0 17,3
Bron: Brugmans, Paardekracht an Menaenmacht, 472.

Oorzaken voor de absolute en relatieve toename van nijverheid, han-
del, verkeer en bankwezen vormen onder andere de bevolkingsgroei, de
stijgende welvaart, ontwikkelingen op het gebied van techniek, natuur-
en acheikunde, waardoor nieuwe takken van industrie ontstaan. Bovendien
wordt in toenemende mate gebruik gemaskt van nieuwe wijzen van voort-
brenging, wsarbij de introductie van electriciteit als energiebron een
belangrijke rol speelt. Niet alleen als krachtbron, manr zeker ook in
de vele toepassingen op allerlei gebied.

3.1.1 De bestsansskuatle tussen 1918 en 1930

Tussen 1918 en 1920 i s het reële inkomen eterk geategen, om na een
geringe daling tusaen 1920 en 1925, min of ineer etabiel te blijven (5).
De prijzen dalen sterker dan de lonen, zodat de daling van het reële
inkomen beperkt blijft.

Het einde van de malaise in 1925 heeft geen noemenaweardige stijgingvan het nationaal inkomen tot gevolg. De overheid heeft intussen orde opzaken geateld door de inkomaten en uitgaven beter op elkasr af te stem-men, enerzijds door te bezuinigen, anderzijda door verhoging van debelastingen en de invoering ven een nieuwe belasting, de rijwielbelas-ting. Na 1926 kan de hoogte van de belastingen, na een vecdere saneYingvan de overheidsfinanciën weer enigszins nsar beneden.
De periode 1925 - 1930 geeft een geleidelijke stijging te zien van de

lonen, die na 1930 weer toteal ongedsan zal worden gemaekt (6).

Om iete over het welvsartspeil te kunnen zeggen, moeten tegenover delonen de kosten van levensonderhoud worden geateld.
Direct na de Eerete Wereldoorlog i s er eprake vnn een prijsdaling diemedio 1919 wordt gevolgd door een prijsatijging. Deze laatete duurtongeveer een jasr om vervolgens in 1920 weer om te slaen in een prije-

daling die tot 1923 doorzet om vervolgens vrijwel atabiel te blijven.
Ondanka de minder gunstige economieche situatie tueaen 1920 en 1925

is er geen aprake van een daling van het welvaartapeil, omdat de prijzen
sterker dalen dan de lonen, waardoor deze periode zelfa een reële inko-
mensverbetering te zien geeft. Na 1925 treden er nauwelijks prijsstij-
gingen op, terwijl de Lonen tot 1930 wel atijgen. Over de gehele periode
van 1918 tot 1930 geldt dat de lonen sterker atijgen dan de koaten van
levensonderhoud. Stellen we de periode 1911-1913 voor zowel de lonen als
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de kosten van levensonderhoud op 100, dan bedragen de lonen in 1930131
202 en de kosten van levensonderhoud 161 (7).

3.1.2 De werkgelegenheld tussen 1918 en 1930

De economische teruggang die in 1920 inzet, leidt tot een toename van
de werkloosheid. Is het werkloosheidsindezcijfer in 1920 - 5,8, in 1923
is dit gestegen tot 11,2 (8). Met het economisch herstel van 1924~25
neemt ook de werkloosheid af en is er zelfs tegen het einde van de jaren
twintig sprake van nagenoeg volledige werkgelegenheid. Naar schatting
heeft het aantal werklozen in de zomer van 1929 niet meer dan 18.000
bedragen (9). Ook het arbeidsvolume in het bedrijfsleven en bij de
overheid neemt in de jaren twintig toe. Voor een deel is dit ook
noodzakelijk om het voortdurend uitbreidend arbeidspotentieel op te
kunnen vangen.

3.2 Invloed van emancipatlebewegingen en onderwl)s op de bestaanssi-
tuatie en vrije tiJd

De emancipatie van de arbeidersklasse heeft zeker bijgedragen tot de
verbetering van de levensstandaard. Juist in perioden van economische
vooruitgang is de druk op werkgevers en overheid groot. Wordt de pe-
riode voor 1914 vooral gekenmerkt door een streven near erkenning en
wetgeving, de periode tussen 1918 en 1930 is het best te typeren als een
fase waarin sprake ie van een nieuwe ordening van het bedrijfsleven. De
arbeider wordt voor het eerst partij en treedt via CAO-onderhandelingen
in overleg met de werkgever. Aanvankelijk ligt de nadruk nog vooral op
verhoging van de lonen en op werktijdverkorting.

Op het gebied van de vrije tijd wordt enige vooruitgang geboekt. De
arbeidswet van 1919, wsarin de 8-urige werkdag en de 45-urige werkweek
zijn geregeld, heeft niet direct veel vrucht afgeworpen. In 1922 moet de
beslissing van ~919 weer worden teruggedraaid en in 1923 duurt de werk-
dag weer acht en een half uur en de werkweek weer 48 uur (10). Dsar-
tegenover steat wel dat de vrije zaterdagmiddag steeds meer algemeen
wordt. Ook het asntal mensen dat vakantie krijgt, neemt toe, alsook het
aantal vakantiedagen, al gsat het aanvankelijk nog om enkele dagen.

De uitbreiding van het onderwijs zet zich ook tijdens het interbellum
door. Er is zowel sprake van een toenemend aantal jongeren dat na de
lagere school nog een eantal jaren voortgezet onderwijs blijft volgen,
als van een uitbreiding van het aental opleidingen, met name op tech-
nisch en algemeen vormend gebied. De behoefte san hoog geschoold perso-
neel neemt als gevolg van een zich uitbreidende mechenisering en ratio-
nalisering van het bedrijfsleven toe, zowel op technisch als organisato-
risch terrein. Vanwege de toenemende concurrentie is men bovendien
genoodzaakt de produktie te rationaliaeren, mede doordat de produktie-
kosten de neiging vertonen te atijgen ala gevolg van steeds hoger wor-
dende looneisen.

Het beroepsonderwijs stijgt het sterkst tussen 1920 en 1930, wat
overeen komt met de behoefte van het moment.

Met de uitbreiding van het onderwijs wordt de basis gelegd voor een
toekomstige verhoging van de beroepsmobiliteit en een verbreding van de
midden en hogere beroepsgroepen.

Een ander aspect wear in dit verband op gewezen dient te worden is,
dat met de uitbreiding van het aental votmen van onderwija ook het
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Tabel 19. Aanta( lce~lingen in oloo van alle jonqercn in de letftijd van 12 tot 19 jaar in
algemeen vormend beroeps- en wetenschoppelijk onden.vijs tussen I910 en 1930

Jaar Alst.vormend onderw. Beroapsonderw. Hetenach.oaderwije
1910 76 72 6
1920 113 98 9
1930 123 143 11
Bron: De Vriea, Het economiach leven in Nederland,118.

eantal jongeren toeneemt dat te maken krijgt met meer vrije tijd, omdat
vakantie in het onderwijs al Langer gebruikelijk ie. Deze toename van
de vrije tijd voor meer mensen neemt zodanige vormen san, dat de beste-
ding ervan in de ogen van veel volwassenen een probleem begint te wor-
den, dat aandacht verdient. Allerlei organisaties, veelal op confeseio-
nele grondslag, houden zich met deze problematiek bezig. Anderzijds
wordt de vrije tijd gezien wordt als verschijnsel dat gekoppeld is aan
arbeid. De industriële mens heeft voor een goed functioneren binnen de
arbeidstijd behoefte aan periodieke rust en recuperatie. Invloeden die
het goed functioneren tijdens de arbeidstijd in de weg atsan, moeten
worden geweerd.

B. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN VERKEER, VERVOER EN
VRIJE TIJD

3.3 Motorisering en mobilisering

Aan het onderwerp verkeer en vervoer zal in dit hoofdstuk relatief
veel aandacht worden besteed, omdat er tijdens het interbellum sprake is
van een belangrijke en snelle ontwikkeling van de vervoersmogelijkheden,
van een toenemende behoefte aan reizen en van belangrijke veranderingen
optreden in de reisgewoonten.

Ontwikkelingen op techniach gebied hebben het hele maatachappelijk
leven beinvloed. Terecht wordt in dit verband wel gesproken van een
tweede Induatriële Revolutie. Specialiaering binnen het bedrijfsleven en
daarmee gepeard uitbreiding van de beroepsatructuur, msar vooral ook een
toenemende compleziteit verhogen de behoefte san reizen. Reiegewoonten
veranderen door de opkomst van nieuwe vervoermiddelen, die andere moge-
lijkheden bieden, evenals de atructuur van het verkeer. 21jn tot 1918 de
epoor- en tramwegen nog de belangrijkste middelen van (openbaar) ver-
voer, na 1918 met de uitbreiding van de auto-industrie, de oliewinning
en de raffinage, de verbetering en uitbreiding van het landwegennet,
moet het railvervoer zijn positie meer en meer afstaan ean de nieuwe
vervoermiddelen.
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3.3.1 Spoor- en tramwegen

Tussen 1910 en 1920 worden de spoorwegen met 8,3x uitgebreid, tussen
1920 en 1930 nog met slechts 2,4Z. Het eantal treinreizigers loopt
ondanks een toename van het totale personenvervoer in de diverse secto-
ren tussen 1913 en 1938 terug met 8 miljoen reizigers, namelijk van
55.810.000 tot 47.838.000 Wel neemt de gemiddeld afgelegde afstand per
reiziger in genoemde periode toe van 25,9 kilometer tot 42,2 kilome-
ter (11).

De stoomkracht wordt geleidelijk vervangen door dieselmotoren en
electrificatie. Dit proces begint omstreeks 1910 (12).

3.3.2 Het riJwlelverkeer

Is de fiets voor 1918 al een bekend verachijnsel op de wegen en het
rijwielverkeer al een min of ineer kenmerkende verkeersvorm neast het
paard en de wagen en de stoomboot, deze ontwikkling zet zich na 1918 in
versterkte mate voort. In 1924 zijn er in Nederland reeds 1.810.700
fietsen. Dat betekent één rijwiel per 4,04 inwoners. Het aantal neemt
met name sterk toe tussen 1924 en 1925 en tussen 1927 en 1928. Wellicht
dat de economische ontwikkelingen hierbij een rol spelen. In grafiek 7
wordt het aantal rijwielen weergegeven in Nederland, san de hand van het
aantal verkochte belastingplaatjes (13).

Niet slechts het eantal fietsen is toegenomen ook het gebruik ervan
(14). Deze toename wordt onder meer verklaerd uit de economische voor-
uitgang in de jaren twintig, maer tevens door de verbetering van het
wegennet, in het bijzonder het rijwielpadennet, dat eanvankelijk door de
AN41B ter hand is genomen. (Dit heeft aan het toeristisch verkeer een
sterke impuls gegeven). Daarbij komt nog het goedkoper worden van het
rijwiel. Tot 1922 wordt het merendeel van het aental rijwielen nog uit
het buitenland betrokken. In 1930 is dat aandeel teruggelopen tot minder
dan 2x. De Nederlandse rijwielnijverheid heeft dankzij ver doorgevoerde
op normalisatie berustende rationalisatie, tezamen met een daling van
de grondstoffenprijzen, een eanzienlijke prijsverlaging kunnen
bewerkstelligen (15).

3.3.3 De auto en hei motorrl~wiel

Het gemotoriseerde verkeer komt pas na de Eerste Wereldoorlog echt op
gang. De personenauto en de motorfiets, die rond de eeuwwisseling worden
geintroduceerd, blijven nog lange tijd een luxe vervoermiddel of sport-
middel en nemen nog maer een geringe pleats in binnen het dagelijks
verkeer ( zie grafiek 7). Om een indruk te geven van het verkeersbeeld
en de ontwikkeling ervan tussen 1908 en 1923, zullen in tabel 20 enkele
cijfers worden gegeven van het gemiddeld eantal voertuigen per dag pez
rijksweg.



-187-

Grafiek 7. Rijwieten en motorvoertiuigien 1918-1930
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Tabe1 20. AQn~a1 ~oertuigen per dag per rijkrweg in I9Q4, 1916 m 1923

VoertuiA 1908 1916 1923
Personanauto's ca. 10 ca. 40 ca. 65
Autobussen te verwaarlozen ca. 7
Vrachtauto's te varwaarlozen ca. 16
Motorrijwielen 4 13 46
Rijwialen 279 423 709
Overig,paard en 122 83 g0
wagen
Bron: Ruin an Reuaing, a.w.,118, 145.

De eerste jaren na de oorlog blijven zowel het motorrijwiel als de
auto nog min of ineer een luxe vervoermiddel. De motorisering is volgens
Kuin en Keuning begonnen met de import van de zware Engelse motoren na
1925. De uitbouw van de auto-induatrie, nsar een gerationaliseerde
produktiemethode, welke zich het eerst in Amerika ontwikkelt, betekent
het einde van de auto als luxe vervoermiddel. Met de seriematige produk-
tie dealt de prijs en het santal peraonenauto's neemt dan ook in Neder-
land snel toe. Vanaf 1926 is er sprake van een sterke groei (zie grafiek
7 (16).

3.3.4 De autobue; een uRbrelding van het openbaer vervoer

Gedurende de oorlog komt het autobusvervoer tot ontwikkeling ala
aanvulling op het railvervoer. Na de oorlog zet deze ontwikkeling zich
in versneld tempo voort. Weinig kapitaalintensief, relatief geringe
exploitatiekosten, kleine bedrijven, vaak door een man geleid, terwijl
bovendien weinig vakkennis is vereist, zijn alle factoren die ertoe
bijdragen dat deze vorm van openbaer vervoer in toenemende mate concur-
rerend wordt voor het treinvervoer. Door het ontbreken van enige rege-
ling is er zelfa aprake van een zekere wildgroei en een sterke onder-
linge concurrentie. Dit leidt tot de noodzaak om van overheidswege in te
grijpen en zodanige regelingen te treffen dat de verschillende vervoers-
vormen nsast elkasr kunnen bestaan. Regelmatig personenvervoer wordt
vanaf 1926 afhankelijk gesteld van een vergunning (17).

De toerwagenondernemingen zijn vooral daar gevestigd wsar het reizi-
gerseanbod het hoogst is, dus in het westen van het land.
3.3.5 De burgerluchtvaert nleuw element binnen het vervoerswezen

Tijdena de Eerste 4lereldoorlog ie er onder druk van de omatandigheden
behoefte ontstean aen anelle technische verbeteringen van het al eerdertot ontwikkeling gekomen vliegtuig. In korte tijd groeit het toestel danook uit tot een bruikbsar vervoermiddel in dienat van het leger. Na deoorlog worden deze legertoestellen dienstbaer gemaekt aan het poat-,goederen- en peraonenvervoer, en zo ontataat de burgerluchtvaart. De
uitvinding en ontwikkeling van de radio heeft het groeiproces van hetvliegtuig als verkeersmiddel sterk gestimuleerd.

Is in 1918 de technische experimentele ontwikkelingsfase voorbij, tot
1930 is er nog eprake van een economiache ezperimentele fase. Evenals
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aanvankelijk bij de introduktie van de fiets en de auto het geval was,
wordt ook het vliegtuig in de beginperiode gezien en gebruikt als een
luxe sportmiddel voor de gegoede klasse. De kosten van vliegen zijn
aanvankelijk nog zeer hoog, waardoor het vliegtuig als vervoermiddel nog
maar een geringe economische betekenis heeft.

3.3.6 De invloed van communicatiemiddelen op de uitbreiding van het toerisme

In het voorgaande is reeds gewezen op het belang van de ontwikkelingvan de radio voor het vliegverkeer. Niet slechts voor zakelijk gebruikblijkt de radio van belang, maer eveneens voor particulier gebruik.Zowel de uitvinding van de radio, als die van de film en grammofoon,doen nieuwe vormen van amusement ontstaan, waaraan men na de oorlog
biijkbaar grote behoefte heeft.

In 1924~25 zijn de vier grote radio-omroepen in Nederland opgericht,
AVRO, KRO, VARA en NCRV, en deze hebben al snel zo'n 50.000 luisteraars
(18). Via deze nieuwe communicatiemiddelen kan het volk kennis nemen
van alierlei ontwikkelingen op het gebied van sport en toerisme,
waardoor participatie aan deze vormen van vrijetijdsbesteding wordt
gestimuleerd.

3.4 Nleuwe vervoermiddelen - nleuwe wegen

Tot 1918 is alle aandacht van de overheid gericht geweest op hetrailverkeer. Men is er steeds van uitgegaan dat deze vorm van vervoer deenige belangrijke zal blijven.
De toename van het verkeer in het algemeen en van het gemotoriseerde

verkeer in het bijzonder, maakt aanleg van nieuwe wegen noodzakelijk.
Zoals uit het bovenstaende is gebleken, bestaat deze toename zowel uit
een groei van het santal vervaermiddelen als uit een intensivering van
het gebruik ervan. Vanwege de groeiende economische betekenis die het
verkeer in deze periode krijgt, wordt de zorg ervoor ook in toenemende
mate toegeschoven naar de overheid. Met de uitbreiding van de bedrijvig-
heid en de groei van de welvaart neemt de behoefte aan meer en betere
wegen toe, wasrbij ontsluiting van gebieden en betere aanaluiting van
wegen steeds noodzakelijker wordt. Dat betekent voor ons waterrijke land
naast wegenaanleg ook bruggebouw ter vervanging van de bestaande veer-
ponten, die nog steeds een lastig obstakel vormen voor het verkeer. De
vaste oeververbindingen komen pas laat tot stand, onder druk van onder
andere de Kamers van Koophandel, maar zeker ook van de kant van de ANWB.
Vanaf het eind van de jaren twintig wordt actie ondernomen voor de
overbrugging van de rivieren die het land in noord en zuid gescheiden
houden. Pas in de jaren dertig zullen de eerste vaste oeververbindingen
in gebruik worden genomen (19).

In 1929 wordt door de overheid een begin gemaskt met de invoering vande wegenbelastingwet, waarbij het rijk en de provincie verplicht wordentot het ontwerpen en uitvoeren van wegenplannen. De aanlegkoeten worden
betaald uit het ingestelde Wegenfonds, dat gevoed wordt door de rijwiel-en wegenbelasting.

3.5 De verzulling: stimulans voor sport en toerisme
Of de verzuiling nu een bewuste poging is geweeat tot sociale beheer-

sing, wsarbij de eigen groep wordt ingekapseld en afgeschermd, of een
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uiting van het streven naer emancipatie van bepaàlde groepen, of zoals
Van Holthoon stelt een reactie op het beginnend offensief van de moderne
levensstijl, tijdens het interbellum bereikt het verschijnsel zijn hoog-
tepunt (20). De ontwikkeling in de richting van de verzuiling begint in
de negentiende eeuw met drie nauw samenhangende sectoren: het onderwijs,
de politieke partijen en de pers en breidt zich vervolgens uit naar het
gebied van speeltuinen, jeugdorganisaties, atudentenverenigingen, jeugd-
herbergen, lichamelijke en esthetische vorming als sport, muziek, toneel
en wat verder maar denkbaer is.

Volgens Kruyt onstaan zuilen pas als we te maken hebben met vrijwil-
lige organisaties op levensbeschouwelijke grondslag, ter behartiging van
wereldse zaken als sociale, economische en culturele doelen, en zijn
daarmee een modern verschijnsel (21). Bovendien is het begrip zuil pas
echt op zijn plasts als we te maken hebben met een geheel complez van
levensbeschouwelijke organisaties, waarvan na 1918 zeker sprake is. De
samenleving wordt ateeds complezer wasrdoor de behoefte aan organisatie
toeneemt. Dit geldt ook voor de verschillende vormen van vrijetijdsbe-
steding die deel uitmaken van het totale complex. Het aental mensen dat
deelneemt aen allerlei vormen van vrijetijdsbesteding groeit, maar ook
het aantal mogelijkheden. Voor elke mastschappelijke groepering en elke
vorm is een bepaalde organisatie noodzakelijk. 20 ontatean er verschei-
dene reisverenigingen, vakantiehuizen en jeugdherbergen, voor elke zuil
afzonderlijk georganiseerd.

3.6 Het binnenlands toerisme onderhevig aan economische schomme-
Iingen en veranderingen In maatschappeli)ke opvattingen

3.8.1 Verenderingen In het badtoerlsme

Eerder in deze studie is al iets gezegd over de ontwikkeling van de
verschillende badplaatsen langs de Nederlandse kust. In het algemeen
zijn de stranden nog vrij rustig tot asn de Eerste Wereldoorlag. De
vooroorlogse Scheveningse badgast wordt door een destijds bekend journa-
list, José Duarte Ramalho Ortigao, getypeerd als een welvoldane rijk-
aard, afkomstig uit Java of Rotterdam, liggend in een chaise longue, met
een nummer van 77ee rmes of het Algemeen Handelsólad, een sigaar tussen de
lippen, atletisch gebouwd, in de overtuiging verkerend dat men door hard
te werken of flink te atuderen de zaken in het leven op eigen kracht
voor elkaar krijgt (22). Mocht dit beeld voor de oorlog miaschien gel-
den, hierin komt weldra verandering. Met de komat van de massa ontstaat
er neast het oude vertrouwde beeld een nieuw beeld, zij het nog niet
overal en in gelijke mate. De ene badplsats blijkt beter bestand tegen
het oprukkende maesatoerisme dan de andere en ia beter in staet het
oude karakter te behouden, zoals bijvoorbeeld Noordwijk. In een eantal
gevallen ook kan het oude zich handhaven naast het nieuwe. Dat is met
name het geval in Scheveningen. Dsarnaast ontstaan nieuwe badplaetsen,
zoels 2andvoort, apecieal voor het gewone volk. Onder druk van de enorme
groei van vooral Amaterdam en Haarlem wordt 2andvoort tot een echte
volksbadpleata, met veel dagbezoek en een volkstentenkamp (23).

Nasst het gewone volk heeft het badleven en de zee ook een zekere
aentrekkingekracht op een eantal kunstensars. 2owe1 vertegenwoordigers
van de Haegse School als ven de Amaterdamse School laten zich ieder op
hun eigen wijze inspireren door de natuur, de zee en het badleven. Ook
de muziek hoort bij het strandleven. De vermaakmuziek van die tijd
bestaat enerzijds uit de straatmuziek, anderzijds uit een geceglemen-
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teerd en modieus muziekleven, van oorsprong gevormd door Duitse gezel-schappen die in de zomer concerteren op de terrassen of op het strand.
In eerste inatantie bedoeld als vermeak voor de Duitae toeristen diehier in relatief grote getalen verblijven. Deze Duitse gezelschappen
worden weldra nagevolgd door Nederlandse, waarbij opmerkelijk veel mili-taire muziek wordt gespeeld. Veel hotels langs de kust zijn in handen
van Duitsers en Oostenrijkers. Tot 1914 treedt in Scheveningen in het
Kurhaus de Berlijns Philharmoniker op, om na de oorlog plaats te maken
voor het Haags Residentie Orkest (24).

Zoals reeds is opgemerkt vormt de Eecste Wereldoorlog een breekpunt
in de moraal van die tijd. Aandacht voor het lichamelijke komt tot
uitdrukking in de sport, het strandleven en de mode. De strandstoelen
die tot de jaren twintig met de rug naar de zon gekeerd stasn, worden
omgekeerd. Zonaenbidding wordt een nieuw verschijnsel. Schoonheid wordt
steeda meer en meer in verband gebracht met gezondheid en beweging in de
vrije natuur. En daarbij hoort een gebruinde huid. 2wemmen en zonnen
raken in de mode en daarmee ook een nieuw model badkleding.

3.8.2 De Nederlandse natuurgebieden trekken nieuw pubHek; nieuwe gebieden ont-
sloten

De opkomst van de fiets en de auto, maar vooral ook van de touringcar
maakt het mogelijk dat grote groepen mensen op relatief goedkope en
anelle wijze in atsat worden gesteld er op uit te trekken. Wat voor het
strand geldt, is ook ven toepassing op andere toeristische gebieden in
ons land. Zuid-Limburg is van oudsher een bekend en veel bezocht toeris-
tengebied. Deze streek trekt, blijkens een onderzoek van Philips, na de
oorlog een nieuwe generatie vakantiegangera (25). De jaren tussen 1918en 1922 blijken in dit opzicht gunstig, als gevolg van een neergaande
conjunctuur. Bovendien heeft een, volgens sommigen niet onbeduidend
eantal mensen zich gedurende de oorlogaperiode door middel van zwarte
handel danig weten te verrijken, waerdoor men voor het eerst in staat
wordt gesteld gedurende enige tijd een luxe leven te leiden. Maar in1923 wordt ook in Limburg de recessie merkbaar en het aantal bezoekers
loopt terug. Op dat moment ia het buitenland in veel ge`vallen een
aantrekkelijk alternatief, met name het nabije buitenland, vanwege de
Lage valutakoersen en de gunstige prijzen.

Aan de bestaande vakantiegebieden worden nieuwe gebieden toegevoegd,
hetzij vanwege een aantrekkelijke natuur, of de aanwezigheid van cul-
tuurmonumenten, vaak ook als gevolg van de uitbreiding van de
verkeersstructuur en vervoersmogelijkheden of ontsluiting van moeilijk
toegankelijke gebieden. Tot deze nieuw opkomende gebieden behoren zoals
hiervoor reeds is vermeld, bepaalde delen van het strand en de duinen,
oude steden, zoals de Zuiderzeestadjes, maar ook Giethoorn en Staphorst
en een aantal frsai gelegen forensenplaetsen. Natuurgebieden als de
Veluwe, de Frieae meren, de Achterhoek, de Brabantse vennen met
Oisterwijk als centrum en een aental Limburgae plaatsen worden
veelvuldiger bezocht of komen ela nieuwe mogelijkheden binnen bereik
(26).

3.8.3 Kamperen gestimuleerd door Jeugdbewegingen: van Indlvidueel nasr gezins-
kamperen

In het voorgaande is el enkele keren gewezen op de toename van het
aantal kampeerders. De jeugdbeweging is tussen 1918 en 1930 sterk
gegroeid. Het ledental van de jeugdbonden neemt toe, evenala het aantal
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organisaties. Daarnaast ondecgaat de sociale samenstelling een belang-
rijke wijziging (27).

Behalve voor het overdragen en verbreiden van denkbeelden en idealen,
is de jeugdbeweging ook van grote betekenis geweest voor nieuwe vormen
van vrijetijdsbesteding. De verbreiding van het trekken en kamperen
heeft zich feitelijk in twee fasen voltrokken. Allereerst nemen de
jeugdzorgers de stijl over van de eerder besproken vrije jeugdbeweging.
Na verloop van enkele jaren gaan ook volwassenen over op deze vorm van
vrijetijdsbesteding, zij het in aangepaste vorm.

Andere factoren die het kamperen hebben bevorderd vormen de
verstedelijking en mobilisering van het volk, terwijl de toename van de
vrije tijd en de stijgende welvaart eveneens een belangrijke bijdrage
hebben geleverd. Naast het al langer bestaande individuele trekken, komt
het gezinskamperen meer en meer in trek. Het aantal kampeerterreinen
neemt toe, soms opgezet door gemeentebesturen en andere organisaties,
mear vaak ook door particulieren.

In 1921 maakt men kennis met het verschijnsel 'woonwagentoerisme',
terwijl in hetzelfde jaar een eerste kampeercentrum wordt opgericht te
Eerde (gemeente Ommen), dat bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, terwijl
in 1925 "Saxenheim" in Vierhouten wordt opgericht voor familieleden van
padvinders, naar het voorbeeld van Eerde (28). De belangrijkste groei
van dergelijke centra komt toch pas na 1930, met name op de Veluwe en in
de provincie Overijssel, voorafgegaan door de kust en in mindere mate
door Friesland en Drenthe. De provincie Noord-Brabant moet er blijkbaar
nog niets van hebben en blijft in dit opzicht dan ook ver achter.

Door de toename van het aantal kampeerders groeit ook de behoefte aan
organisatie en reglementering. In 1924 komen de eerste gemeentelijke
kampeerverordeningen tot stand (29).

3.6.4 Jongeren onder begeleiding op vakantle

Het verschijnsel jeugdherberg is een nieuw fenomeen, opgekomen in de
jaren twintig en overgewaaid uit Duitslend. In 1929 besluit een eantal
jeugdherbergen en andere jeugdorganisaties over te gaan tot bundeling
van krachten. Daarvoor wordt de Nederlandse Jeugdherberg Centrale opge-
richt. Het doel van deze organisetie is om op goedkope en veilige wijze
onderdak te bieden aan jongeren, zowel asn individuen als aan groepen.
Langdurig verblijf op een plaats wordt daarbij niet toegestaan. De
bedoeling is juist dat er overdag trektochten worden ondernomen; dus
reizen met een zekere educatieve waarde. Deze jeugdherbergen vormen een
soort compromis tussen de behoefte aen bewegingsvrijheid van de jeugd en
de behoefte aan controle bij ouders en autoriteiten (30). Hoewel de
jeugdherbergen getalsmatig geen groot aandeel hebben gehad in het totale
toerisme, hebben zij zeker wel een functie vervuld in het bijbrengen van
reisgewoonten, en daarmee in het socialisatieproces. Met name scholen
maken gebruik van deze georganiseerde trektochten. Door deze schoolreis-
jes leert de jeugd reizen.

3.7 Toerisme, natuur- en cultuurbehoud

Het groeiend toerisme betekent een zware aanslag op de natuur, ter-
wijl bovendien de sterke bevolkingsgroei de behoefte ean landbouwgronden
doet toenemen. In de negentiende eeuw is het besef van verantwoorde-
lijkheid ten opzichte van de natuur en van het belang van de natuur voor
de mens toegenomen als gevolg van een grotere kennis van de natuur. Op
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de rol van E. Heimans en Jac. P. Thijsse is in dit verband reeds gewe-
zen. Ook op het gebied van de natuucbescherming, de natuurwetenschap en
onderzoek zien we een bundeling van krachten. We denken hierbij aan de
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland. In alle gevallen vormt natuurbescherming
het uiteindelijke doel. Ook is in het voorgeande sl eens gewezen op de
toenemende behoefte aan hout tijdens de Eerste Wereldoorlog als de
brandstoffen-import praktisch geheel stil komt te liggen. Om te voorko-
men dat de houtopstand in gevaar komt, is onder druk van verscheidene
organisaties in 1917 de Noodboswet ingevoerd.

In 1922 komt een nieuwe wet tot stand, die echter minder ver gaat dan
de wet van 1917 en hoofdzakelijk tot doel heeft het beheer van bossen
van publiekrechtelijke lichamen te regelen (31). Particulieren vallen
buiten deze wet. Aangezien 81Z van de bossen in particuliere handen is,
stelt deze wet dus niet echt veel voor.

De mens wordt steeds mobieler, waardoor hij de mogelijkheid krijgt
verder van zijn werk te gaan wonen. Het is dan ook de tijd van de
opkomst van villaparken, waarvoor mooi gelegen percelen worden gebruikt,
in veel gevallen dus bosgrond. Op deze ontwikkeling zal later nog worden
teruggekomen.

Het hele natuurbeheer is nog te weinig een zorg voor de overheid. Om
hierin verandering te brengen sluit een santal organisaties zich aaneen
om druk uit te oefenen op de regering. Doel is om ook de particuliere
terreinen onder de wettelijke bepalingen te laten vallen, in ruil voor
faciliteiten waaronder belastingverlichting. Dit heeft tot resultaat dat
in 1927 een ontwerp natuurschoonwet bij de Tweede Ramer wordt ingediend,
die in 1928 wordt aangenomen (32). Omdat de ANWB hierbij een belangrijke
rol heeft gespeeld, zal hierop later nog wat uitgebreider worden terug-
gekomen. Dat een goed natuurbeheer eveneens van belang ia voor toerisme
en recreetie ligt voor de hand. Het is daarom ook niet vreemd dat er een
regelmatige samenwerking bestast tussen de verschillende verenigingen
die zich bezighouden met natuurbescherming enerzijds en de ANWB als
belangenbehartiger van de toeristen anderzijds.

Behoud van natuur ten behoeve van recreatie en toerisme is evident,
maar ook cultuurgoed kan hiervoor een belangrijke functie vervullen. In
1918 wordt de vereniging Hendrick de Reqser opgericht, die tot doel
heeft oude historisch waardevolle gebouwen te behouden. Deze vereniging
verwerft dsartoe een eantal panden in eigendom. In hetzelfde jaar komt
ook de rijkscommissie voor de monumentenzorg tot stand (33).

In 1923 wordt de Hollandsche Molen opgericht. In 1932 zal zich bij
dit gezelschap de Stichting Menno van Coehoorn voegen, die zich het
behoud van historische vestigingswerken ten doel stelt. Hiermee wordt
veel van wat de moeite van het bewaren waard is, min of ineer veilig
gesteld.

C. HET SOCIAAL-EDUCATIEF KLIMAAT GUNSTIG VOOR DE ANWB

De grondslagen voor wat wij tegenwoordig noemen de verzorgingastaat,
worden gelegd tuasen 1870 en 1914, met de opkomat van de industriële
samenleving. Aanvankelijk nog aarzelend, maar gaandeweg tekent deze
ontwikkeling zich steeds duidelijker af. Het sterkst komt dit na 1945
tot uiting; de contouren echtér worden reeds eerder zichtbaer in de
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uitbreiding van het dienstenstelsel en de sociale wetgeving.
Voor de Eerste Wezeldoorlog is een begin gemaakt met de verbetering

van de economische infrastructuur, vooral gestimuleerd door de onder-
nemende klasse binnen de samenleving, terwijl op het gebied van het
sociale leven steeds meer maatregelen worden getroffen als tegenwicht
tegen de nadelige gevolgen van de industrialisering. Deze maatregelen
komen enerzijds tot stand door de druk vanuit een bewust geworden arbei-
dersklasse, anderzijds door het inzicht bij ondernemers dat arbeiders
zonder scholing en zonder redelijke lichamelijke conditie niet in steat
zijn behoorlijke arbeid te verrichten.

De behoefte aan ordening wordt nog versterkt door een toenemende
bevolkingsgroei en een snelle urbanisering. In deze periode neemt ook
de mobilisatie van de bevolking toe, mogelijk gemaekt door de ontwikke-
ling op het gebied van vervoersmiddelen.

De ANWB zoekt in deze ontwikkeling een duidelijk eigen positie. Niet
los van de ontwikkelingen, maac er deel van uitmakend. Naast het feit
dat de ANWB zich tot toeristenbond ontwikkelt, valt met name na 1918 een
duidelijke ontwikkeling te consteteren in de richting van een
verkeersbond. Niet slleen de aanleg van wegen, maar alle problemen die
samenhangen met het veckeer krijgen de aandacht van de ANWB.

In de jaren na 1918 ondervindt de ANWB in toenemende mate, zowel op
het gebied van toerisme als op het terrein van het verkeer, concurrentie
van anderen. Op geen enkel gebied heeft men het alleenrecht of als men
het nog heeft dreigt men het te verliezen. Dit heeft belangrijke conse-
quenties voor de bedrijfsvoering binnen de organisatie.

In dit hoofdstuk zal dan ook worden nagegaen hoe de ANWB in deze
ontwikkeling zich weet staande te houden en haar koers bepaalt, wasrbij
de bond uiteraard afhankelijk is van de support van de omgeving.

3.8 Bestuur en organisatie

3.8.1 Het ledenbestand geanalyseerd

Wanneer men de ontwikkeling van het ledenbestand overziet (zie
grafiek 8), dan valt vooral de constante groei op. Geen enkel moment
valt het Ledental terug. Tussen 1918 en 1930 verdubbelt het santal leden
zich bijna. Ondanks de kritiek op het bondsbeleid tussen 1914 en 1918 is
er na 1918 sprake van groei. Opmerkelijk is het aantal aanmeldingen in
1919 en 1920. De groei ligt voor deze jaren op respectievelijk 6.398 en
6.720 leden, terwijl de jaarlijkse toename tussen 1922 en 1927 op
ongeveer 2.000 leden per jaar ligt. Op 1 januari 1928 is slechts sprake
van een groei van ruim 1.000 leden, de kleinste in de onderhavige
periode. Vanaf 1 januari 1929 is weer een forse groei te signaleren van
ongeveer 5.000 leden per jaar.

De groei in 1919 en 1920 is voor een belangrijk deel het resulteat
van het grote aantal aanmeldingen respectievelijk 9.979 en 10.377 (34).

3.8.1.1 Ruitengewone leden een opkomende categorie

Het buitengewoon lidmaatschap wordt voor het eerst als afzonderlijke
categorie opgenomen bij de reglementswijziging van 1912. Toch zal het
nog tot 1915 duren voordat de eerste buitengewone leden zich aanmelden
terwijl de groei in de daaropvolgende jaren zeer mager is te noemen. De
belangrijkste oorzaak voor het gebrek ean belangatelling is naer alle
wearschijnlijkheid de geringe aandacht van de bond voor deze vorm ven



Gmfeek 8. Groei van her aantof leden tussen 1918 en 1930
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lidmaatschap. Pas in 1918 begint men met een meer gerichte campagne. Men
is ertoe overgegaan de verschillende gemeenten in Nederland te benaderen
met de vraag als buitengewoon lid tot de bond toe te willen treden. Men
doet dit niet schriftelijk en ook niet masssal, maar benadert elk ge-
meentebestuur afzonderlijk en meestal terloops, wanneer men contact
heeft in verband met andere zaken, ala wegenaanleg en verbetering,
wandelwegen of zaken met betrekking tot de uitbreiding van het toerisme.
Men kiest bewust voor deze taktiek. Het bestuur wil namelijk niet het
risico lopen dat bijvoorbeeld een gzote gemeente, die nauwelijks op de
hoogte is van het werk van de ANWB en dus weinig voeling heeft met de
bond en bepalend is voor de opvatting van kleine amliggende gemeenten,
afwijzend zal reageren op het verzoek toe te treden. Omdat het omgekeer-
de ook wel eens het geval zal kunnen zijn, namelijk dat een grote
gemeente in positieve zin een voorbeeldfunctie vervult voor kleine
gemeenten, kiest men zorgvuldig die gemeenten uit die men wil benaderen.

Voor 1919 heeft een aantal gemeenten zich als buitengewoon lid eange-
meld: Mijdrecht, Holten, Epe, Goes, Rhenen en Amersfoort, terwijl Assen
en Roermond, en deze laatste zelfs voor f. 100. per jaar, het lidmaat-
schap hebben toegezegd. Ook wordt er over gedacht om in de toekomst
particuliere msatschappijen te benaderen (35).

3.8.2 KrRiek van leden befnvloed de bestuurssamenstelling

Lange tijd ondergaat de samenstelling van het algemeen bestuur weinig
verandering als gevolg van het feit dat er nauwelijks sprake is van
verloop onder de bestuursleden. Ook de verkiezingen leveren in de meeste
gevallen nauwelijks wijzigingen op. Dit vormt in 1917-1918 dan ook een
van de punten waarop kritiek wordt uitgeoefend door een aantal leden.
Hoewel de leden theoretisch de mogelijkheid hebben hierin verandering te
brengen, blijkt dit in de praktijk minder gemakkelijk te zijn. Enerzijds
door gebrek san belangstelling bij veel leden, anderzijds door min of
meer manipulerende handelingen van het bestuur.

De jonge generatie heeft in 1918 eangekondigd hierin wijziging te
zullen brengen. Maar ook bij een aantal beatuursleden blijkt grote
behoefte aan meer afwisseling in het algemeen bestuur. Tevens wenst men
de functie van bestuursleden meer betekenis te geven. Het algemeen
bestuur komt meestal twee maal per jsar bijeen om, zo vindt men, wat
onbelangrijke zaken ean te horen. Men wenst hierin verbetering sange-
bracht te zien en verwacht dit te kunnen verwezenlijken indien ook het
dagelijks bestuur bereid is meer informatie te veratrekken aan de leden
van het algemeen bestuur (36).

Hoewel het dagelijks bestuur met deze gedachtengang een heel eind kan
meegaan, i s men er tegelijkertijd van overtuigd dat het dagelijks be-
stuur enige vrijheid moet hebben om goed te kunnen functionecen. He[
algemeen bestuur wordt door het dagelijks bestuur vooral gezien als een
college dat enkel de grote lijnen dient aan te geven en zich niet met
alle details moet inlaten ( 37). De kritiek van het algemeen bestuur
richt zich niet alleen op gebrek asn medezeggenschap, maar ook
inhoudelijk op het beleid. Zuinig als de meeste beatuuraleden zijn, moet
men wennen aen uitgaven die voorheen minder noodzakelijk waren, mear
omwille van de ontwikkelingen noodzakelijk zijn geworden. Met name de
post salarissen blijkt nogal eens atruikelblok te zijn. In een periode
waarin iedereen moet bezuinigen ala gevolg van de economische problemen,
blijft de ANWB een zeker uitgave-patroon handhaven dat niet geheel
overeenkomt met de maatachappelijke ontwikkelingen, zo vindt men.
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Dat de oppasitie van 1917-1918 effect heeft gehad, mag blijken uit
de verkiezingsuitslag van 1920. De samenstelling van het algemeen be-
stuur ondergaat bij die verkiezingen een onverwacht grote verandering.
Liefst een derde van het aantal leden, vijftien in totaal, wordt vervan-
gen door nieuwe leden. In het verleden was een dergelijke verschuiving
nauwelijks denkbsar, omdat de meeste leden steeds werden herkozen. Het
kwam regelmatig voor dat leden enkele tientallen jaren zitting hadden in
het bestuur, zowel in het dagelijks als het algemeen bestuur.

In 1921 komt de zittingstermijn van de bestuursleden opnieuw aan de
orde. Men wenst deze te brengen op vijf jsar met als belangrijkste
argument de relatief hoge kosten die deze verkiezingen telkens met zich
meebrengen. Elke verkiezing kost de bond al gauw enkele duizenden gul-
dens. Het voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering
(38). Een meerderheid kan met het voorstel meegaen en nog in hetzelfde
jaar wordt het huishoudelijk reglement gewijzigd. De zittingstermijn
voor leden van het algemeen bestuur wordt van drie op vijf jaar gebracht
(39). In zekere zin is deze ontwikkeling tegengesteld aan de bedoelingen
van de kritici. Kennelijk hebben de economische motieven het hier
gewonnen van de ideële.

3.g.2.1 Rehcefte aan medezeggenschap neemt tce

Spanningen tussen het dagelijks en algemeen bestuur zijn op zichzelf
niet nieuw. Het dagelijks bestuur, belast met de directe leiding is niet
altijd in de gelegenheid te wachten op beslissingen van het algemeen
bestuur, dat immers in de meeste gevallen maar tweemael per jasr verga-dert. Om alert en adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen engebeurtenissen blijkt het in de praktijk regelmatig noodzakelijk, dat
het dagelijks bestuur beslissingen neemt zonder vooraf het algemeenbestuur daarin te kennen. Dat dit niet altijd in dank wordt afgenomen,
lsat zich raden. Het algemeen bestuur voelt zich regelmatig voor voldon-
gen feiten geplaatst en kan dan niets anders doen dan de zaak accepte-ren. Het dagelijks bestuur vrsagt in kwesties die niet tijdens de alge-mene bestuursvergaderingen kunnen worden opgelost, of inet betrekking tot
nog te regelen zaken, een ruim mandaat. Dat is in de praktijk ooknoodzakelijk om daadkrachtig te kunnen optreden, msar deaondanks is hetalgemeen bestuur van mening dat het dagelijks bestuur zijn boekje regel-matig te buiten gaet. ook is men vaak niet te spreken over de openheid
aangaande bepaalde beslissingen. De verslagen en de vezgaderstukkenkomen te last bij bestuursleden san, waerdoor ze niet voldoende in staatworden gesteld hun zaken goed voor te bereiden. De verslagen in De Kmii-
pioc~T zijn te veel een samenvatting en geven niet de werkelijke stand vanzaken weer. Verscheidene bestuursleden dringen regelmatig aan op detegenwoordigheid van de pers bij de algemene bestuursvergaderingen.
Omwille van de privacy van pecsonen wil een meerderheid binnen het
bestuur dasr niet van horen. De pers wordt wel uitgenodigd bij de jaar-lijkse Algemene Vergadering.

In verband met de eis om meer zeggenschap in het bestuur wordt in1919 een voorstel ingediend tot wijziging van het huishoudelijk regle-ment met betrekking tot artikel B0. Dit houdt in dat een afdelingsconsuldie geen lid van het algemeen bestuur is, zaken betreffende zijn dis-trict, op zijn verzoek in de vergadering kan inbrengen. Hèm wordt dan,voor de duur van de bersadslagingen over die zaken, toegang tot devergadering verleend. De indiener van het voorstel verlangt tevene vrijetoegang tot de algemene bestuursvergaderingen voor alle afdelingsconaulsen wil hen bovendien een adviserende stem geven. Als argument voor deze
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eis stelt hij het belang van de consul binnen de organisatie, die vooral
veel plichten heeft, maar geen enkel voorrecht.

Verder wordt voorgesteld vok de stemgerechtigden toe te leten tot de
vergaderingen van het algemeen bestuur, zodat zij beter op de hoogte
komen van het reilen en zeilen binnen de bond en zich daardoor ook meer
betrokken zullen voelen bij de bond, zodat het bestaansrecht beter is
verzekerd. Zoals bij dergelijke gevallen gebruikelijk is worden de
voorstellen voorgelegd aan de reglementscommiasie. Wat het eerste voor-
stel betreft komt de commissie tot de conclusie dat voor bewezen dien-
sten geen voordelen mogen worden geclaimd. Verder behoort de afdelings-
consul die het dagelijks bestuur behulpzaam is bij de dagelijkse werk-
zaamheden, tot de uitvoerende macht in de bond. Anderzijds heeft het
algemeen bestuur geen behoefte aan voorlichting door afdelingsconsuls.
Het tweede voorstel heeft als belangrijkate bezwasr dat de vergadering
te groot en te log zal worden. Er zijn binnen de algemene vergadering
zowel voorstanders als tegenstanders van beide voorstellen. Voorzitter
Bergsma is van mening dat eventuele toelating wel enigszins een vermen-
ging van bevoegdheden kan betekenen. Elk lichaem binnen de bond heeft
zijn eigen taak. Bovendien blijkt, dat in de meeste gevallen de afde-
lingsconsul tevens lid is van het algemeen bestuur, waardoor het pro-
bleem groter lijkt dan het in werkelijkheid is. Pos wijst er als hoofd-
consul op, dat de afdelingsconsul in het verleden "koning" in eigen
kring was, maar met de centralisatie steeds meer een administratief
persoon is geworden, werkend onder het hoofdconsulaat en de administra-
tie. Hierdoor is de adviserende taak enigszins op de achtergrond ge-
reakt. Het voorstel wordt na beraad met 33 tegen 12 stemmen verworpen
(40).

3.8.3 Het dageH~ks beatuur heeft behoefle ean verJonging

Ook voor het dagelijks bestuur breekt een tijd van veranderingen
aan. Was het tot dan toe gewoonte, dat het dagelijks bestuur zowel een
deel van het uitvoerende als het leidinggevende werk tot zijn task
rekende, de tijden zijn niet ver meer dat beide fucties gescheiden
moeten worden. Ook lijkt het ondenkbsar dat er steeds weer mensen gevon-
den zullen worden die zoals tot dan toe gebruikelijk is, zich belange-
loos aan de bond willen wijden. Het dagelijks bestuur beaeft maer sl te
goed dat dit spoedig tot het verleden zal gaan behoren. In 1923 spreekt
de voorzitter, die zelf al bijna veertig jaar in dienst van de bond is
en dus niet meer de jongate, zich hier duidelijk over uit. Hij acht de
tijd gekomen om mensen op te gsan leiden die later in staat zullen zijn
de uitvoerende taak van het dagelijks bestuur over te nemen. En het is
niet te verwachten dat deze nieuwe generatie dit belangeloos zal doen.
Dit kon alleen nog maar verwacht worden van hen die in de bond zijn
opgegroeid en erdoor zijn vastgehouden, een soort dat begint uit te
sterven.

Er is behoefte aan zowel jonge mensen, met name bij het secretariaat
en het hoofdconsulaat, als san uitbreiding van het aental dat zich met
de leiding van de organisatie zal gean belaeten. Dit leatate ia vooral
noodzakelijk geworden door de sterk toegenomen werkzeamheden (41).

Wat zijn opvolging betreft stelt E.Bergsma in 1929 san het dagelijks
bestuur een eventuele kandideat voor het voorzitterschap voor. Hij denkt
dearbij aen Linthorst Homan, Commissaris van de Roningin in Drenthe. Hij
lijkt hem in slle opzichten de man die mettertijd de bond zal kunnen
leiden. Het grootste probleem is echter hoe hem over te halen deze taak
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op zich te nemen. Bovendien zal Bergsme het algemeen bestuur moeten
overtuigen van de noodzaak een man van standing en hoge positie zijn
plaats te laten overnemen en niet de een of andere oude of goede vriend
van de bond (42). Omdat dit voorstel voor een aantal bestuursleden nogal
onverwacht komt, wordt voorgesteld de zaak nog enige tijd te laten
rusten.

3.8.4 Consula In toenemende mate In repreaentatleve rol

Het santal consuls neemt toe met het aantal nieuwe leden. Na 1918
groeit dit aantal uit tot tussen 400 en S00 personen, ezclusief de
consuls voor de verschillende specifieke werkzaamheden, zoals het rui-
ter- en watertoerisme.

In de hier besproken periode valt in de benoeming van de consuls een
koerswijziging van het dagelijks bestuur waar te nemen. Steeds vaker
worden consuls benoemd die dienst doen als 'vlag', terwijl in het
verleden van elke consul ook allerlei praktische werkzaemheden werden
verwacht, zoals het inspecteren van bondsinstellingen, het invullen van
inspectiestaten en dergelijke. De zogensamde 'vlagdragers' vervullen in
het dagelijks leven de functie van burgemeester of een ander openbaar
ambt. Zo verwacht het bestuur van burgemeesters die als consul worden
aangesteld, uiteraard niet dat ze zich met het invullen van
inspectiestaten en het controleren van het wegmeubilair bezighouden. In
veel gevallen laten deze burgemeesters dat over aan hun veldwachter.

Een aantal leden van het algemeen bestuur echter acht deze
ontwikkeling niet gewenst en waarschuwt het dagelijks bestuur hiertegen.
Men vreest met name hiermee de zogenaamde beroepsconsuls te irriteren en
voorziet als gevolg van deze ontwikkeling een revolutie binnen de bond.
Anderen dearentegen zijn hiervoor minder bevreesd en wijzen op het feit
dat men in het algemeen geen consul wordt omdat men burgemeester is,
maar eerder andersom. Het dagelijks bestuur hecht vooral veel waarde aan
de steun van burgemeesters bij de plaatselijke propaganda-avonden en men
is daar het beste van verzekerd als de burgemeester ook daadwerkelijk is
betrokken bij het bondswerk (43).

3.8.5 Toenemende diHerentiatie tussen beatuurswerk en ultvoerend werk onontkoom-
baar

Als gevolg van het feit dat in en na de oorlog een aantal ontwik-
kelingen in een zekere versnelling zijn gekomen, veroorzaakt door de
stagnatie tijdens de oorlog, neemt de behoefte ean personeel toe.
Voorta zijn er tijdens de oorlog op verschillende terreinen voorberei-
dende maatregelen getroffen, die wachten op betere tijden om uitgevoerd
te kunnen worden. In de periode tot ca. 1918 is nog bijna uitsluitend
sprake van ondersteunend administratief personeel, terwijl het uitvoe-
rende werk op het hoogste niveau voor een belangrijk deel nog door
onbezoldigde of deels bezoldigde bestuursleden wordt verricht. Hierin
komt langzaam maar zeker verandering. Het dagelijks bestuur wordt steeds
vaker gedwongen taken uit handen te geven, omdat het moeilijker wordt
het vele werk in de vrije tijd te doen. Sommigen hebben hun maatschappe-
lijke carrière ervoor op een lsag pitje gezet, anderen hebben zich zelfs
geheel uit hun dagelijkse werkzaamheden teruggetrokken. Ook wordt het
voor een eantal bestuurders financieel gezien ateeda moeilijker de
toenemende werkzaamheden nog langer pro deo uit te voeren. Het werk
breidt zich zodanig uit en de eisen worden zo specialistisch, dat men
gedwongen wordt steeds meer over te gaan tot het aantrekken van min of
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meer deskundige lieden die bereid zijn in dienst van de bond te treden.
Dit betekent in de meeste gevallen dat als tegenprestatie een redelijk
salaris wordt verwacht. In het algemeen worden mensen aangetrokken, die
in de maatschappij reeds een zekere positie hebben verworven. We zien
dan ook dat de post salarissen op de begroting in verhouding tot de
inkomsten van de bond steeds verder toeneemt (zie bijlage IX). Vanuit
het algemeen bestuur wordt in 1919 reeds gewsarachuwd tegen het gevaar
dat de bond teveel een administratief lichaam wordt (44). Het dagelijks
bestuur is van mening, dat de salarissen zo moeten worden vastgesteld
dat geschikt personeel kan worden sangetrokken en wat minstens zo be-
langrijk is ook worden behouden. Rennelijk is er in die tijd sprake van
een personeelsschaarste binnen de bond, veroorzaakt door een krappe
arbeidsmarkt. Dit betekent bovendien dat de lonen in het algemeen hoog
zijn in Nederland, waarbij de bond zich heeft aan te sluiten.

Genoemde veranderingen in het personeelsbestand, waerbij steeds meer
onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoerend en beleidslichsam, hebben
uiteraard gevolgen voor de structuur van de organisatie. De atatus quo
kan formeel nog wel enige jaren blijven bestaan, in werkelijkheid komen
de verhoudingen toch anders te liggen. Het kan dan ook niet uitblijven
dat de gegroeide situatie na verloop van tijd ook formeel zal worden
vastgelegd.

3.8.6 AmbteHjke taken van bestuursleden gesalarieerd

De behoefte aan uitbreiding blijkt het eerst op het hoofdconsulaat
waar G.A.Pos nog steeds belangeloos het werk voor zijn rekening neemt,
weliswaar geassisteerd door een eantal ambtenaren die het dagelijkse
werk, dat voor een belangrijk deel bestast uit het verstrekken van
reisinlichtingen en het samenstellen van tochten, uitvoert.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het buitenlands verkeer en toerisme
praktisch geheel stil komen te liggen, zodat de werkzaemheden op dit
gebied eveneens tot een minimum zijn teruggebracht. Langzaam maar zeker
begint deze activiteit na 1918 weer op gang te komen, zij het aanvanke-
lijk nog eaczelend. In 1920 is er weer sprake van een groei van het
buitenlands verkeer en wel zodanig dat de hoofdconsul behoefte krijgt
aan uitbreiding van het personeelsbestand. Is voor de oorlog de bestem-
ming van de buitenlandse toerist nog hoofdzakelijk Duitsland en Belgie,
nu komen dear Frankrijk en Engeland bij. Om gedegen advies te kunnen
geven aan potentiële toeristen is het noodzakelijk goed op de hoogte te
zijn van de mogelijkheden in de betreffende landen. Daarvoor ia atudie
vereist en dus meer personeel. Men zoekt voor deze functie, uit zuinig-
heidsoverwegingen, nsar iemand die gepensioneerd is en uit dien hoofde
pensioen geniet, zodat een beperkt salaris van f. 4.000. voldoende zal
zijn. Verder moet de persoon bereisd zijn en kennis van vreemde talen
hebben. Na enig zoeken blijkt men een geschikt kandidaat te hebben
devonden in mr. A.W. Stork, algemeen bestuurslid. Hij is bereid zijn
rechterlijke carrière op te geven voor een baan bij de bond. Voorwaarde
is wel da[ hij f. 6.000. per jaar verdient, terwijl de band hiervoor in
feite msar f. 4.000. heeft willen uitgeven. Bovendien eist Stork dat
hij zal worden opgenomen in het dagelijke bestuur. Hij ia hier zeer op
gesteld met het oog op zijn poeitie tegenover de buitenwereld. Tot dan
toe werden leden van het dagelijke bestuur in de meeate gevallen niet
bezoldigd en DB-lid Spanjaerd is er dan ook fel op tegen. Als belang-
rijkste argument voert hij aen dat men niet, zosls bij ambtenaren het
geval is, een bestuurslid kan ontslean als blijkt dat hij niet voor zijn
functie is geschikt. Bergsma ziet minder bezwear, vooral omdat Stork
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geen onbekende is binnen het bestuur. Hij heeft eerder al eens meege-
werkt aan de totstandkoming van een wandelweg. Uiteindelijk gaat het be-
stuur dan toch akkoord met de komst van Stork naar het hoofdconsulaat
(45).

Na enkele jaren wordt ook de salariëring van G.A. Pos ter sprake
gebracht. Het dagelijks bestuur acht het niet langer verantwoord de
hoofdconsul, die toch zijn bedrijf voor de bond heeft verlaten, nog
langer onbezoldigd te laten. Men wil hem evenals de secretaris-penning-
meester een geldelijke beloning toekennen. Dit wordt zonder discussie of
stemming aangenomen in het algemeen beatuur (46). In grafiek 9 kan men
de salarisontwikkeling, die gezien kan worden als een functie van het
professionaliseringsproces, aflezen. De jaren twintig geven een geleide-
lijk stijgend beeld te zien.

Grafek 9. Uitgave salarissen en vergoedingen titssen 1918 en 1930
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3.9 Het sociaal beleid binnen de bond

De sociale voorzieningen voor het personeel zijn aanvankelijk nog
niet van dien aard dat bij ziekte en overlijden het gezin of de nabe-
staande steeds verzekerd zijn van een bron van inkomsten. De invoering
van ziekengeld en het pensioenfonds zijn een van de eerste voorzieningen
op dit gebied.

Toch kan het nog gebeuren dat personeelsleden of hun familie in de
problemen komen bij onverwachte gebeurtenissen als ziekte en dood. In
een aantal gevallen wordt dan ook door het bestuur van de bond een
individuele regeling getroffen om de ergste nood te lenigen. 2o mag in
1919 een van de medewerksters van het bureau in Den Haag, die geruime
tijd ziek is geweest, op kosten van de bond buiten de stad een poosje
gaan kuren om aan te sterken ( 47). Ook de ingevoerde pensioenregeling
heeft in de praktijk nog niet altijd het juiste effect. Bij het overlij-
den van een gehuwde werknemer met kinderen, komt het pensioen volgens de
regels toe aan de kinderen in plaats van aan de achtergebleven echtge-
noot of echtgenote. Omdat het bestuur van de bond dit eigenlijk geen
goede zaak vindt, probeert men in voorkomende gevallen hiervoor in
samenspraak met de betrokken familieleden een bevredigende oplossing te
vinden. Met toestemming van de kinderen wordt het pensioen dan toch
uitgekeerd aan de ouder. Bovendien zijn de opgebouwde pensioenrechten in
de beginjaren van het bestaen van het fonds nog zo laag, dat in de
meeste gevallen een aanvullende toelage noodzakelijk blijkt. Men behoudt
dit recht voor aan die gevallen waarin de personen in kwestie in een
slechte financiële positie verkeren. De bond probeert op die manier iets
te doen voor de nabestaanden van zijn werknemers, die vask dag en nacht
hebben moeten werken voor een bescheiden loon (48).

De inwerkingtreding van de invaliditeitswet met ingang van 1 december
1919 heeft uiteraard ook consequenties voor de bond (49).

3.9.1 Het pensioenfonds opnieuw herzien fn overeenstemming met een meer zakellik
beleid

Het pensioenfonds dat in 1907 tot stand is gekomen en in 1914 werd
herzien, wordt in 1922 opnieuw ter discussie gesteld.

In december 1921 wordt tijdens een vergadering van het dagelijks
bestuur gesproken over de wenselijkheid het penaioenfonds onder te
brengen in een stichting. Er vindt bovendien discuseie plaets over het
beheer van het fonds (50). Sommige beatuursleden willen het personeel
erbij betrekken, zodat zij mede de verantwootdelijkheid dragen, terwijl
dit ook meer in de geest van de tijd is, anderen daarentegen voelen hier
niets voor, omdat ze bang zijn macht uit handen te geven (51). Uiteinde-
lijk blijkt dat er geen nieuwe stichting nodig is, omdat het bestaande
el rechtspersoonlijkheid heeft (52).

De werknemers ven de ANWB genieten vanaf het begin een premievrij
pensioen. Dit was in de tijd dat het pensioenfonds werd opgericht een
normasl verschijnsel. Msar ook ten asnzien van deze secundaire arbeids-
voorwearde beginnen de opvattingen te veranderen. In 1923 wordt in de
algemene vergadering van de bond kritiek geleverd op dit filantropiach
standpunt. Bij de overheden wear men in het verleden eveneens een
premievrij pensioenverzekering kende, is men toch tot de conclusie
moeten komen dat dit op den duur niet houdbaar zal zíjn. En wat voor de
overheden geldt zou zeker ook voor de bond moeten gelden, zo is de
mening van het bestuur. Bovendien wordt het overdreven geacht het bedrag
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el uit te keren wanneer men, voor de pensioengecechtigde leeftijd te
hebben bereikt, de bondsdienst verlaat. De voorzitter verdedigt het
standpunt van het algemeen bestuur door te wijzen op het feit dat toen
de bond het pensioen instelde, men wist waaraan men begon. Ondanks alle
kritiek van het algemeen bestuur blijft het pensioen voorlopig nog pre-
mievrij. Wel is men van plan een hypotheek te nemen op het bondspand in
Den Haeg, als zekerheid voor het pensioenfonds. Het pand heeft voldoende
overwaarde. Een en ander zal nader worden bestudeerd, waarna advies
wordt uitgebracht san het algemeen bestuur. Tevens wil men de admini-
stratie van het pensioenfonds uit de bondsadministratie halen (53). Er
wordt weliswaar een nieuwe regeling voorgesteld, mear deze komt
nauwelijks tot een behooclijke uitwerking.

Langzaam maer zeker begint de tijd te komen dat de eerste ambtenaren
hun recht op een bondspensioen kunnen doen gelden. Dit vormt het momen[
om de pensioenregeling opnieuw te bezien. Redelé dringt er bij het
dagelijks bestuur op aan om met afgevaerdigden van het ambtenarenperso-
neel het pensioenfonds eens te bespreken. Penningmeester Meyjes is van
mening dat men dan eerst moet zorgen voor een behoorlijke waarborg voor
het. fonds. Bergsma vraagt zich af of het nodig is de volle wsarde zeker
te stellen, hoewel de balanscommissie hierop heeft sangedrongen. Tijdens
de bespreking met afgevsardigden van het pereoneel is toegezegd de zaak
deskundig te laten onderzoeken (54).

Als in augustus 1929 nog niets is gebeurd, dringen Redelé en Bergsma
opnieuw aan op snelle actie. Een der ambtenaren die inmiddels me[
pensioen is, ontvangt slechts f 13,-- per week, waervan hij niet kan
leven. Het pensioenfonds is hard aan aanpassing toe (55). Na de
reorganisatie ven 1930 wordt ook de pensioenregeling herzien. Hierover
meer in hoofdstuk IV.

Het bondsbestuur heeft zich bij de uitwerking van het pensioenfonds
steeds op de hoogte gesteld van ontwikkelingen bij andere organisaties
en instellingen op dit gebied. Men name voor de pensioenfondsen van de
banken toonde men bijzondere belangstelling. Het is dan ook niet
uitgesloten dat het model waarvoor de ANWB kiest, overeenkomsten
vertoont met dat van de bankwereld.

3.9.2 Het tinanciLle beleld van de bond

In het begin van de eeuw is reeds een begin gemaakt met een meer
zakelijke opzet van de administratie. Later is daar een financiële
commissie bijgekomen op verzoek van het algemeen bestuur, uit onvrede
met het gevoerde beleid en de geringe controlemogelijkheden.

De commissie, onder voorzitterschap van of G.A. Pos of Edo Bergsma,
brengt jaazlijks advies uit voordat de begroting wordt vastgesteld, aan
de leden van het algemeen bestuur. Het rapport bevat steeds een aantal
voorstellen asngaande de belangrijkste posten op de begroting. Deze
kunnen betrekking hebben op de salarisontwikkeling, de uitgaven voor de
bewegwijzering en de wegenverbetering, de pcopaganda, maar ook alle
bondsuitgaven. Daatnaest wordt geadviseerd op het gebied van
afschrijving van goederen, aankoop van gebouwen en de bestemming van de
gemaekte winst.

De balanscommissie, onder voorzitterschap van E. Rol, controleert de
balans en geeft zonodig commentasr. Opvallend bij de balans is dat
wanneer een boekjaar een positief saldo te zien geeft, dit voor een
belangrijk deel wordt overgeboekt nasr 'Rapitael', terwijl de verliezen
wel worden weergegeven op de balans. Voor een deel worden deze afgeboekt
van de poat reaezve, of overgeboekt naar het volgende begrotingajsar.
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Reden voor het feit dat de winst minimael wordt gehouden is de opvatting
van onder andere Bergsma, dat de bond het aan zijn leden verplicht is
het inkomende geld te besteden en niet op te potten. Een zekere reserve
is uítereard noodzakelijk om onverwachte tegenvallers op te kunnen
vangen.

De jaren 1927 en 1928 geven een groot verlies te zien (zie grafiek
10). Het veriies van 1927 wordt voor een deel veroorzaakt door een
versnelde plaatsing van een aantal wegwijzers en plaatsnaamborden. Dit
naar aanleiding van een beschikking van de Minister van Waterstaat om de
bewegwijzering ook door andere dan de ANWB te laten pleatsen. En dat
nadat lange tijd het vooruitzicht was gegeven dat deze aan de bond zou
blijven toevertrouwd. Voor 1928 speelt de sankoop van het huis Park-
straat 20 te Den Haag, een belangrijke rol (56).

Ook ten aanzien van het pensioenfonds worden adviezen gegeven. In
1929 blijkt dat na herhaalde opmerkingen van de balanscommissie, het
pensioenfonds nog steeds onvoldoende gedekt is. Men stelt voor dit te
doen door een krediet-hypotheek te nemen.

Na de verliesjaren 1927 en 1928 heeft de financiële commissíe het
bestuur met klem verzocht de uitgaven meer in overeenstemming te brengen
met de uitgaven. Als er in 1929 weer sprake is van winst, is deze minder
te danken aan bezuinigingen op de uitgaven, dan wel aan toegenomen
inkomsten, met name uit het verstrekken van grensdocumenten (57).

3.9.2.1 Ik loonpolitiek van de bond steeds minder vrijblijvend

Steeds vaker komt het voor dat werknemers van de bond klagen over hun
slechte financiële positie. De kosten van levensonderhoud zijn tijdens
de oorlogsjaren sterk gestegen, terwijl de inkomsten van de bond niet
evenredig groeiden. Ondanks de aanmerkelijke verhogingen tussen 1913 en
1919 blijken steeds meer mensen niet rond te kunnen komen met hun sala-
ris en zelfs te moeten interen. De voorzitter van de bond erkent dat de
lonen vanaf het begin te laag zijn geweest en nu nog moeten worden
ingehaald om op een normaal peil te komen. Omdat de begroting enige
ruimte biedt, wordt voocgesteld om alle salarissen opnieuw te bezien en
een voorstel tot verhoging in te dienen, opdat de werknemers niet ge-
dwongen worden elders te gean solliciteren (58). Als voorbeeld voor
het te volgen salarisbeleid dient de regeling voor de ambtenaren van de
gemeente Enschede, de gemeente wear Bergsma burgemeester is. Aan de
hand van dit voorbeeld worden de salarisproblemen van de bond besproken
(59. Evenals in het ambtelijke systeem van een gemeente worden ook bij
de ANWB de verschillende ambtenaren in groepen onderverdeeld, waarna het
minimum en mazimum salaris voor iedere groep wordt vastgesteld om ten-
slotte de individuele salarissen te bepalen. Tevens wordt besloten dat
opklimming niet meer zoals in het verleden bij anciënniteit zal geschie-
den, msar naar bekwaamheid. Periodieke verhogingen zullen in de toekomst
alleen nog worden toegekend aan jongeren of nieuw eangestelde ouderen in
hogere rangen. Er worden in totaal zeven groepen ingedeeld. Het minimum
salaris in de eerste groep waarin de jongste bediende, wordt vastgesteld
op f.400. pec jaar, terwijl voor de lsatste groep, waarin speciale
technische of andere hoofdambtenaren zijn opgenomen, een maximum geldt
van f.3.200. per jaar (60). Het geat op dat moment (1919) om 36 werkne-
mers. De kans dat het aantal werknemers zal worden uitgebreid als
gevolg van de wettelijke invoering van de nieuwe acht-urige arbeidsdag,
zal door de toch al forse ingreep in het salarisbudget nog een extra
aanslag betekenen. Van de contributie van f. 4. per lid, gaat intussen f
1,80 near salarissen. Op de totale inkomsten van de bond bedraegt de
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post salarissen in 1919 ongeveer 30I (61) ( zie bijlage VIII).
Voor de leden van het dagelijks bestuur worden geen verhogingen

voorgesteld. Het ligt niet op de weg van het dagelijks bestuur de ver-
goedingen voor de eigen leden te verhogen. Sommigen D.B.-lPden zien
zelfs vrijwillig af van verdere verhoging.

Om op de reis- en verblijfkosten van de bestuursleden te besparen
wordt voorgesteld de bestuursvergaderingen die nog altijd op zondagmor-
gen om 10 uur worden gehouden, te verzetten naar 11 uur. De leden die
ver weg wonen, worden daerdoor in steat gesteld de reis op zondag te
maken, waardoor men niet meer behoeft te overnachten. Uiteindelijk
zullen andere overwegingen het winnen van de financiële en blijft de
begintijd gehandhaafd op tien uur, waerdoor van een besparing op genoem-
de kosten geen sprake kan zijn (zie bijlage VI).

3.9.3 Refageld voor vakantie en vakantlegeld voor het personeel van de ANWB

Een eerste vorm van vakantiegeld is het toekennen van reisgeld voor
die werknemers die daadwerkelijk met vakantie gaan. Tijdens de oorlogs-
jaren is men hiermee begonnen als toeslag op het salaris. In 1919 wordt
evenals het salaris ook deze uitkering aangepast aan het verhoogde
kostenpeil. Het bedrag wordt gebracht op f.15. voor ongehuwde en f.35.
voor gehuwde werknemers (62). In 1920 ontvangt de bond een schrijven van
de Bond van Handels- en Kantoorbedienden 'Mercurius', met het verzoek
minimaal dubbel salaris te betalen tijdens de vakantieperiode. Het
bestuur van de ANWB is ervan overtuigd dat ook de vakantiegelden moeten
worden aangepast aen de gestegen kosten, maar acht het voorstel van
"Mercurius" toch minder gewenst, omdat sommige werknemers er dan op
achteruit gaan. Voorgesteld wordt om wat meer differentiatie aan te
brengen en de bedragen te verhogen. Werknemers tot achttien jaar zullen
f.15 ontvangen, ongehuwden f.25. gehuwden f.50. en gehuwden met kinderen
f. 60. (63).

3.9.4 De vriJe zaterdagmiddag ingevoerd

Het verschijnsel vrije zaterdagmiddag is omstreeks 1919 ook in Neder-
land algemeen bekend. De meeste instellingen en bedrijven zijn hiertoe
reeds overgegsan. Echter nog niet de ANWB.

Het hoofdconsulaat kent el wel één vrije middag in de week, die door
het personeel bij toerbeurt kan worden opgenomen. Dit betekent, dat het
bureau niet behoeft te worden gesloten. Enerzijda erkent men het recht
op een vrije middag voor het peraoneel, anderzijds voelt men zich tegen-
over de leden verplicht zo veel mogelijk bereikbaar te blijven, zeker op
zaterdagmiddag als veel mensen in de gelegenheid zijn het bureau te
bezoeken. Het sluiten ven de bureaus op één bepaelde middag wordt ook
vooc de organisatie beter geacht dan het vrijnemen van enkele perso-
neelsleden op elke gewenste middag. Wanneer in 1919 een verzoek asn het
bestuur wordt gedaan door het personeel in Den Haag om de vrije zater-
dagmiddeg te overwegen, wordt na alle voor- en nadelen te hebben overwo-
gen besloten, met ingang van 19 juli 1919, de vrije zaterdagmiddag in
te voeren op alle bureaus (64). In 1924 wordt deze maatregel weer onge-
daen gemaakt. Bij wijze van proef zullen de bondsbureaus op zaterdag
weer geopend zijn voor het publiek, waarmee men meent zich san te passen
aan de behoefte van de leden (65). Toch moet men na enkele jaren
vaststellen dat deze maatregel weinig succeavol is geweest. De vrije
zaterdagmiddag blijkt intussen zo ingeburgerd dat men in 1928 opnieuw
besluit de bureaus op zaterdagmiddag te sluiten (66).
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3.10 De economische teruggang dwingt de ANWB tot verhoging van
de contributie

Na 1918 heeft de ANWB enkele malen voor de keuze gestaan de contritiu-
tie al dan niet te verhogen. In jaren van economische teruggang is de
noodzask van verhoging meestal het grootst, maar tegelijkertijd ook het
minst acceptabel, terwijl ten tijde van economische groei er vaak geen
reden bestast om de contributie te verhogen.

De hoogte van de contributie blijft voor het gewone lidmaatschap
vanaf 1891 tot en met 1918 ongewijzigd op f.3. per jear.

In het algemeen toont het bestuur zich zeer terughoudend als het gaet
om contributieverhogingen daar men na een dergelijke meatregel teveel
opzeggingen vreest. Ze1fs gedurende de jaren 1914-1918, wanneer het
prijsniveau sterk stijgt, blijkt de aarzeling nog zeer groot. Maar
uiteindelijk wordt men toch door de omstandigheden gedwongen. Het blijkt
steeds moeilijker om de begroting sluitend te krijgen. Men staat voor de
keuze om of het aantal werkzaamheden te beperken, waardoor de uitgaven
worden teruggedrongen, of inen vergro.ot de inkomsten door de contributie
te verhogen. Bezuinigingen op de werkzaamheden wil men onder geen enkele
voorwaarde, omdat daarin juist de kracht en de propaganda van de bond
liggen. Er blijft dus ui.teindelijk niets anders over dan de contributie
te verhogen.

Bij de begrotingsbehandeling voor 1919 komt het onderwerp in het
algemeen beatuur aen de orde. Deze keer vergen de beraadslagingen over
het sl dan niet verhogen van de contributie weinig tijd. Men is het snel
eens over het voorstel. Wel ontstaat er nog enige discussie ovec de
hoogte van de stijging en de aard. Moet het gaan om een tijdelijke
verhoging of een blijvende. Aanvankelijk pleit men voor een tijdelijke
verhoging, maar vindt dit bij nader inzien toch niet de beste oplossing.
Stel dat weinigen om die reden hun lidmaatschap zullen opzeggen, dan zal
de kwestie het daeropvolgend jaar opnieuw san de orde gesteld moeten
worden. Dus wordt gekozen voor een permanente verhoging.

Het algemeen bestuur stelt voor om de contributie te verhogen naar
f.4. voor gewone leden, f 2,50 voor juniores en f.2. voor echtgenotes
van leden.

Ook de contributie voor levensleden moet worden aangepast nu het niet
om een tijdelijke verhoging gaat. Het oorspronkelijke doel van de in-
stelling van dit lidmsatschap was niet om deze leden een hogere contri-
butie te laten betalen, maar om deze leden in de gelegenheid te stellen
de bond te steunen, globsal in verhouding tot de jearlijkse directe
uitgaven. Berekend werd dat het vastgeatelde bedrag en de rente gelijk
zouden zijn aan het bedrag dat de leden de bond kostten. Nu echter zowel
rente als de kosten zijn gestegen, stelt men voor de leden de gelegen-
heid te geven levenslid te worden voor een bedrag van f.50. en de leden
die al tien jaar lid zijn voor f.35. Voor de leden die acht of negen
jaar lid zijn, wordt een overgangsregeling vastgesteld. Door betaling
van f.30. plus f.3. voor elk jaar dat hen van het tienjarig lidmaatschap
scheidt, kunnen zij eveneens overgaan tot het lidmaatschap voor het
leven (67).

Reeds in 1921 moet opnieuw worden gesproken over verhoging van de
contributie. Als gevolg van uitbreiding van de bondsdienst zijn de lonenen de kosten verder gestegen. Bovendien blijven de koaten met betrekkingtot de uitgifte van de verschillende bondsbladen aanhoudend hoog, wsar-door de tekorten op de exploitatie alsmasr toenemen. Dearbij komt noghet feit dat de advertentie-opbrengsten, als gevolg van economische
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stagnatie, achterblijven bij de ramingen. Het dagelijks bestuur stelt
daarom voor de contributie voor gewone leden te brengen van f.4. naar
f.5. echtgenoten van f.2. naar f 2,50, juniores van f 2,50 naar f.3.
en de levensleden van f.50. naar f.60.

In eerste instantie is er binnen het dagelijks bestuur enige aarze-
ling om juist in een periode, wasrin sprake is van een economische
depressie, te komen met contributieverhoging. De depressie heerst vooral
bij de middenstand, een categorie die binnen het ledenaantal van de bond
zeer goed is vertegenwoordigd. De Kampioen kost bijna f.3. per lid. De
bond drijft in feite op de advertenties en niet op een groter ledental
(68). De contributie moet dus omhoog. Het voorstel wordt door het alge-
meen bestuur na enige discussie toch aangenomen (69).

In 1920 is bovendien een nieuw Lidmastschapssoort ingesteld: lid-
begunstiger. Voortaan kunnen zij die minimaal f.100. ineens storten in
aanmerking komen als lid-begunstiger. Het geeft dezelfde rechten en
plichten als het gewone lidmaatschap (70).

In vergelijking met andere organisaties op het gebied van toerisme
sport en verkeer is de contributie van de ANWB laag te noemen. Bij de
KNAC betaalt men f.25. per jaar plus f.10. entreegeld. De R.N.M.V. (de
motorrijwielvereniging) vraagt zijn leden f.12. per jasr plus f 2,50
entree, terwijl de N.T.K.C. (de kampeercentrale) f 7,50 per jaar en f
2,50 inschrijfgeld lsat betalen (71).

Tot 1930 zal blijft de nieuw vastgestelde contributie gehandhaafd
blijven.

3.11 Het bondswerk erkend: De ANWB Toeristenbond voor Nederland,
een Instelling van Algemeen Nut

Bij de behandeling van de begroting voor 1918 in het algemeen be-
stuur, vestigt een der leden er de aendacht op dat de ANWB zijns inziens
wel eens recht zou kunnen hebben om op de lijst te worden geplsatst van
instellingen van algemeen nut en daardoor vrijgesteld kan worden van het
betalen van personele belasting voor de gebouwen te Amsterdam en Den
Haag. Het dagelijks bestuur zendt dearop een gemotiveerd verzoek aan de
directeuren der directe belastingen te Rotterdam en Amsterdam. De Am-
s~erdamse directeur beslist gunstig op het verzoek, maar de Rotterdamse
wijst het af inet als motivering dat de bond in hoofdzsak in het belang
van de leden werkzeam is. Hierop wordt vervolgens een rekest gezonden
asn de koningin om het bealuit van de Rotterdamse directeur ongedaen te
maken, vergezeld van een lijvig dossier voor de Raad van State waarin de
werkzeamheden worden uiteengezet. Dit allea leidt ertoe dat de bond op
19 juli 1918 bij Koninklijk Besluit wordt geplaatst op de lijst der in-
stellingen van algemeen nut (72). Deze erkenning berust onder andere op
de overweging dat weliswaar ean de leden bepaalde ondergeschikte voorde-
len worden toegekend, msar dat daarin meer moet worden gezien een middel
om een vaste kern van personen te verkrijgen en te behouden, die de
nodige gelden voor de uitvoering van de algemene teak van de bond kunnen
verschaffen, dan een streven om de voordelen van de bond tot de kring
der leden beperkt te houden (73). Het bestuur van de bond is zeer
tevreden met dit reaultsat en zal deze erkenning al apoedig gaen gebrui-
ken als wapen in de propagandastrijd.
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3.12 De werkzaamheden nemen toe en groelen ult boven het vermo-
gen van de ANWB

3.12.1 Propaganda professioneler aangepakt

Naar aanleiding van het feit dat de bond instelling van algemeen nut
is geworden, heeft men een propagandacirculaire laten drukken, waarin de
verschillende werkzaamheden en het nut ervan zijn neergelegd. Het ligt
in de bedoeling deze te sturen naar de leden die hebben bedankt voor het
lidmsatachap. Verder wil het bestuur de circulaire laten opnemen in de
landelijke pers, maar dit blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk te
gnan. De een wil het niet opnemen als de ander het opneemt en omgekeerd.

Het bestuur acht eind 191B de tijd rijp voor een meer gerichte en
atelselmatige propagandavoering, in de vorm van propagandavergaderingen
onder leiding van de afdelingsconsuls.

Ook worden de consuls ingezet bij het bewerken van de pers, wat al
snel tot resultast leidt. Eind 1918 zijn 67 kranten op het voorstel tot
pleatsing van berichten met betrekking tot het bondswerk ingegean (74).

Hoewel al deze activiteiten in mindere of ineerdere mate bijdragen ean
de groei van het ledenbestand, moet Bergsma in 1923 toch vnstatellen dat
sl deze inspanningen onvoldoende vrucht afwerpen. Hij acht het noodzake-
lijk om op regelmatige tijden de bevolking meer rechtstreeks te confron-
teren met het werk en het belang van de ANWB. De bestaande propaganda-
com-missie, die 25 jaar eerder reeds is ingesteld, heeft in feite nooit
veel voorgesteld. Naarmate de concurrentie op veel terreinen toeneemt,
neemt ook de behoefte aan uitbreiding van de werkzaamheden toe.

In zijn toesprsak tijdens de algemene vergadering van 1923, waarin
tevens het veertig jarig bestaan van de bond wordt herdacht, zet Bergsma
de lijnen voor de toekomst uit. Hij wijst op de omwenteling in het
verkeer en het feit dat de wet noch de weg hieraan zijn aangepast. De
bond wil zich in de komende jaren sterk maken voor een betere wettelijke
regeling, voor een betere uitvoering van wat wettelijk geregeld is, voor
een krachtiger toezicht op het verkeer en een veiliger verkeer.

Het publiek moet rijp gemaakt worden "opdat uit het volk als het
ware de wet ontluike, die den toestand regelt' (75). Ook het natuurbe-
houd zal de nodige aandacht krijgen. De taak van de bond ligt dear waer
de overheid niet of nog niet toe in staat is. De regels van het verkeer
zullen via schoolpropaganda, vakverenigingsvergaderingen, landbouwbij-
eenkomsten en dergelijke onder het volk worden verapreid.

De veiligheid op de weg laat veel te wensen over, het santal ongeluk-
ken neemt toe. De hulp- en verbandkisten zullen op den duur niet vol-
staan, zodat een veiligheidsdienst op de drukste wegen nodig zal zijn.
Bergsma ziet hier een nieuwe taak voor de ANWB weggelegd.

Ook de verschillende vormen van toerisme zullen verder worden beher-
tigd. Het arbeidsveld is voor Bergsma zeer uitgestrekt, oneindig groot
zelfs.

De vraag die Bergsma zich bij zijn plannen stelt is, wie degenen
zullen zijn die verder zullen bouwen aan hetgeen begonnen is. De mannen
van het eerste uur worden oud. Zal de blik vart de toekomstige bondsbe-
sturen ruim genoeg zijn, zo vrasgt hij zich af, om dat wat is opgebouwd
verder uit te breiden. Zullen de leden "niet de bond-balansen napluizen,
alaof het fabriekabalansen waren, niet begrijpend, dat de A.N.W.B. geen
wegen, geen bosachen, geen monumenten, geen atedenachoon, moet, noch kan
produceeren, maar dat de Bond voorlichting produceert, atudie produ-
ceert, liefde vooz boaechen en beemden, eerbied voor monumenten en
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stedenschoon produceert".
Geze produktie kost evenzeer geld en mankracht, als de produktie van

industriële produkten. Begrijpt een toekomstig bestuur dit niet, dan zal
de bond zijn hoogste punt hereikt hebben.

Propaganda is daarbij het sleutelwoord. De slechte economische om-
standigheden als externe factor, leiden tot stagnatie in de groei van
het ledenaantal. De leeftijd van de bestuursleden en de groeiende
werkzaamheden blijken als interne factoren de zwakke punten in de bond
te zijn. Wil men aan deze factoren het hoofd bieden, dan zal groei van
het ledental noodzakelijk zijn. Bergsma stelt dearom voor een afzon-
derlijk propagandabureau in te stellen met een eigen chef. Daarvoor is
tevens een verdere centralisatie gewenst. Voorgesteld wordt om W.L.
Lugard, verantwoordelijk voor zowel de redactie van De Kampioen als de
propaganda van Twello naar Den Haag te laten verhuizen (76). Lugard
echter kan moeilijk beslissen, maar blijkt uiteindelijk bereid te ver-
huizen. Echter voor het zover komt, wordt hij ernstig en langdurig ziek,
zodat de verhuizing niet doorgaat. In 1926 lijkt hij weerzover hersteld
dat hij zijn werkzaamheden kan hervatten (77).

In de tussenliggende tijd zijn de propagandaplannen enigszins blijven
liggen. Wel is men, zoals in het verleden, regelmatig ingegasn op uitno-
digingen, om zich op tentoonstellingen en dergelijke te presenteren. In
februari 1924 is op het hoofdconsulaat versterking gekomen in de per-
soon van A.Th.Labouchère (78). 21jn werkzaamheden bestaan voor een be-
langrijk deei uit het onderhouden van contacten die in verband stean met
te houden vergaderingen, tentoonstellingen en bondtochten. Als blijkt
dat de in de gezondheidstoestand van Lugard maar langzaam vooruitgang
zit, stelt Bergsma voor Labouchère in de propagandadienst in te zetten
(79). A1 snel blijkt dat zijn visie op deze materie afwijkt van die van
Bergsma. Deze staat een professionele aanpak voor, waarvoor men zijn
licht dient op te steken bij enkele grote industriële bedrijven als
Philips te Eindhoven en Van den Berg te Rotterdam. Deze bedrijven be-
schikken over een speciale afdeling reclame (80).

Labouchère gast vergezeld van G.A.Pos op bezoek bij Van den Berg om
zich te laten informeren over de wijze van reclame maken. Eerstgenoemde
blijkt na het bezoek niet erg enthousiast en acht de daar gehanteerde
vormen van reclame maken minderwsardig voor de bond. Ondanks deze kri-
tiek ziet Bergsma in Labouchère toch de man die in staat zal zijn deze
dienst op zich te nemen. Het dagelijks bestuur geeft hem daarom op-
dracht zelfstandig een plan op te stellen, waarbij Bergsma de rol van
trait d'union tussen hem en het dagelijks beatuur op zich zal nemen.
Labouchère krijgt de titel van secretaris in algemene dienst (81).

In de decembervergadering van het algemeen bestuur wordt het door
Labouchère opgestelde plan in een strikt vertrouwelijk schrijven voorge-
legd san de leden van het bestuur (82).

In dit schrijven wordt een aantal denkbeelden ontworpen die de grond-
slag zouden kunnen vormen voor de bondspropaganda. Uitgaande van het
feit dat onbekendheid met het bondswerk de belangrijkste reden vormt dat
velen nog niet zijn toegetreden tot de bond en dat zelfs onder leden en
officials sprake is van onvoldoende inzicht in het bondswerk, het volk
lui is en dus niet uit zíchzelf naar de bond komt, en dus de bond naar
het publiek moet, komt men tot de volgende conclusie: De bond zal de
grote trom moeten roeren en de massa moeten interesseren voor dat deel
van het werk, dat geacht kan worden de algemene belangstelling te heb-
ben. Hiertoe behoort bevordering van een goede verkeersregeling en
verkeersveiligheid. Om dit te bereiken zal men verkeersweken of dagen
moeten organiseren met medewerking van gemeentebesturen, politie-autori-
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teiten en vrijwillige verkeersinspecties. Er zullen brochures worden
verspreid, waarin de rechten en de plichten van verkeersdeelnemers
worden weergegeven. Men is van plan een verkeersfilm te máken en deze in
de filmjournaals van de bioscopen te vertonen. De medewerking van het
onderwijs en de pers is gewenst bij deze operatie, die men met veel
kracht en "grof geweld" wil uitvoeren. De Kampioen zal een sterker propa-
gandamiddel worden als deze fraaier wordt uitgevoerd. Het oprichten van
een museum, met dearin een permanente tentoonstelling op verkeersgebied
en bondsuitgaven, op een toeristisch interessante lokatie, kan eveneens
een belangrijke bijdrage leveren. De pers moet door een soort centraal
bureau op de hoogte gehouden worden van de werkzsamheden binnen de bond.

Op allerlei plaatsen zal reclame gemaakt moeten worden voor de bond
in de vorm van moderne platen.

Intern is meer onderling contact tussen de leden van het bestuur
noodzakelijk. De leden van het algemeen bestuur moeten beter dan tot nog
toe het geval is, op de hoogte worden gehouden van wet er binnen de bond
gaande is. Vanuit een centraal punt zouden alle gegevens moeten worden
verzameld en via een bulletin aan de leden worden doorgegeven. De ambt.e-
naren moeten de leden van het dagelijks bestuur op de hoogte stellen van
zaken, die speciaal tot hun afdeling behoren en wearover artikelen in
dagblad en vakpers verschijnen.

Om al deze plannen te kunnen uitvoeren stelt het dagelijks bestuur
voor, een centraal bureau voor de propaganda in te stellen met een
betaalde kracht aan het hoofd. Een andere mogelijkheid is de consuls
meer bij dit werk te betrekken. 21j kunnen plaatselijke commissies
instellen, die met behulp van brochures en plaetmateriaal de bevolking
moeten voorlichten, daarbij onderateund door bondsambtenaren. Dus nasst
centralisatie ook decentralisatie, met name voor de meer persoonlijke
benadering van aspirant-leden. In de praktijk blijkt deze vorm van
propaganda nog steeds het meest effectief.

Door de pers in te echakelen kan men een groot publiek bereiken.
terwijl de kosten relatief lsag zijn.

Verder wordt nog gedacht aan de bevordering van het verkeeraonder-
wijs, dat als neveneffect heeft dat de jeugd al vroeg kennis maakt met
het bondswerk en wellicht voor de bond blijft behouden.
Ondanks alle plannen blijft de afdeling propaganda gedurende enige tijd
een weinig effectieve organisatie, waarin nog steeds weinig Lijn in valt
te ontdekken.

3.12.1.1 Rundsfeesten en stationsversieringen vrrdwijncn nls propagandamiddelcn nwir dc
achtergrond

De eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog worden aan de jaarlijkse
algemene vergaderingen nauwelijks feestelijkheden verbonden. De belang-
stelling voor de vergaderingen neemt duidelijk af (83.). Het bestuur van
de bond is ook niet bereid veel geld te besteden aan deze bijeenkomsten
mede met het oog op het in 1923 te houden jubileumfeest.

De algemene vergadering ter gelegenheid van het veertig jarig be-
staan, die in Scheveningen en Waesenaer wordt gehouden, wordt aangegre-
pen om met name de groeiende contacten met de overheid te onderstrepen.
Verscheidene ministers en ministeriële vertegenwoordigers zijn aanwezig
tijdens het diner in het Kurhaus te Scheveningen. Niet slleen overheids-
vertegenwoordigera, maar ook leden van met de ANWB samenwerkende organi-
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saties zijn voor deze bijzondere bijeenkomst uitgenodigd. De aanwezige
personen getuigen van de toenemende verwevenheid van het bondswerk met
allerlei sectoren van het maatschappelijk leven (84).

In de jaren twintig worden aan de algemene vergadering nog wel ver-
scheidende attracties verbonden als fietstochten, excursies, concerten
e.d., maar deze hebben niet meer de glens van weleer (85).

De stationsversiering als propagandamiddel blijkt steeds minder popu-
lair. In verband met de omstandigheden is voor 1919 en 1920 geen bedrag
op de begroting opgenomen voor stationsversieringen. Binnen het bestuur
gaan stemmen op om dit onderdeel van het werk te laten voor wat het is.
Sommige leden binnen het bestuur achten het meer een taak voor de ANVV
dan voor de ANWB. Voorzitter Bergsma echter is sterk geporteerd voor
deze vorm van propaganda en ziet hierin ook zeker toerietisch nut.
Dearbij atast hij op het standpunt dat, als hij voor een bepealde acti-
viteit geld geeft, hij ook de eer wil hebben. Als anderen he[ werk
uitvoeren, kan de ANWB niet zijn neam er onder zetten (86). Hij heeft
het dan ook steeds betreurd, dat men gedurende enkele jaren moest afzien
van deze versiering. Voor 1921 is opnieuw een bedrag begroot, onder
voorbehoud dat de spoorwegen tweederde van de kosten, die geraamd zijn
op f.2.400., voor hun rekening nemen. De Nedetlandse Spoorweg Maatachap-
pij blijkt bereid, zodat deze activiteit weer kan worden opgenomen (87).
Voor 1924 en volgende jaren laat de directie van de Nederlandse Spoor-
wegen weten geen geld meer beschikbaar te stellen, wasrdoor aen deze
activiteit een einde komt (88).

3.t2.1.2 Bondstochten als propagandamiddel kriJgen opn~euw aandacht

De eerste jaren tijdens de Eerste 4lereldoorlog blijkt het voor het
bestuur van de bond moeilijk om zoals vanouds meerdaagse bondstochten te
organiseren. De prijzen van hotels en restaurants zijn in veel gevallen
nog te hoog, mede als gevolg van schsarste ean levensmiddelen. Ook zijn
door de oozlog de contacten met buitenlandse hotels verbroken. Men zal
dus betere tijden moeten afwachten. De behoefte aan dergelijke tochten
blijkt wel aanwezig en als de omstandigheden gunstiger worden, komt deze
vorm van toerisme weer op gang.

Ne de oorlog richt men zijn eandacht op buitenlandse tochten, wsarbij
het kostenaspect nauwelijks enige rol speelt. Het zijn immere de meer
gegoeden die aan deze reizen deelnemen. In 1926 maakt het bestuur van de
bond kenbear om bij de ozganisatie van dergelijke reizen wat meer reke-
ning te willen houden met smalle beurzen en jongeren. Men wil onder-
zoeken of het mogelijk is autotochten naar het buitenland te organiaeren
naar het voorbeeld van de Belgische T.C.B.

Ook voor watertochten blijkt in toenemende mate belangatelling te
bestaan. Daarentegen trekken de fietatochten, die lange tijd zeer popu-
lair waten, steeds minder belangstelling. Deze vorm van toerisme reakt
enigszins op de achtergrond, ten gunste van het autotoerisme.

In 1929 wordt voorgesteld om C.R.T. Rrayenhoff, die zeer goed op de
hoogte ia met het reiswezen, te vragen de organisatie van goedkopere
reizen op zich te nemen. Er zou bij het gewone publiek grote behoefte
bestaan san dergelijke reizen. Bovendien bieden deze reizen een goede
propagandamogelijkheid voor de bond. Enkele bestuursleden vrezen echter
hiermee in het vsarwater te komen van de Nederlandse Reisvereniging,
anderen daarentegen onderkennen een duidelijk onderacheid in de doel-
stelling van beide organisaties.

Een ding ia duidelijk, het bestuur is ervan overtuigd dat er iets
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gedsan moet worden in die richting, al is het alleen maar uit propagan-
distische overwegingen. De voorzitter echter waarschuwt er voor de
reizen niet in de geest van de N.R.V. te organiseren. Hij pleit ervoor
een enkele keer een reis te organiseren zoals in het verleden reeds is
gebeurd, zoals de tocht naar Noorwegen waarvan veel wervingskracht
uitging. Als de bond, als de N.R.V., te werk gaat, bestaat de kans dat
veel leden zullen bedanken voor het lidmaatschap van de bond. Men moet
met voorzichtigheid handelen, zoals altijd, zodat de bond een bond voor
allen zal blijven. Wenst het bestuur zich hier niet ean te houden, dan
zal dat een verzwakking van het prestige betekenen (89).

3.12.13 Het bondsmuseum, een mogel(jke b~jdrage aan de uitbreiding van het bondswerk

Reeds vanaf de eerste jaren van het bondsbestaen is gesproken en
gedacht over een bondsmuseum. Jaarlijks wordt op de begroting een klein
bedrag gereserveerd. Daam Fockema, hoofdconsul, heeft tot zijn onver-
wechte dood in 1914 de taak op zich genomen om voorwerpen, die van
belang zijn voor een eventueel te stichten museum, in bewaring te nemen
en op te stellen in zijn villa te Arnhem. Als na zijn dood het hoofd-
consulast wordt overgebracht naar Amsterdam, wordt de collectie tijde-
lijk ondergebracht op een zolder van het gemeentehuis te Arnhem, met het
doel deze te zijner tijd oF te stellen in het Openluchtmuseum aldaar.
Tot dusver is het daarbij gebleven. In 1920 wordt de zaak opnieuw aan de
orde gesteld. Men voelt er weinig meer voor om, zoals destijds is voor-
gesteld, gebruik te maken van het Openluchtmuseum. Men verwacht te
weinig belangstelling van het publiek. Liever ziet men de collectie
ondergebracht in een rijksgebouw. Is dit niet realiseerbaar, dan stelt
men voor de grote stukken weg te doen en de kleine te bewaren in het
secretariaat (90).

Bij deze beslissing blijft het voorlopig. Met de sanstelling van
Labouchère tot secretaris in algemene dienst, in 1926, wordt het bonds-
museum opnieuw bij de propagandaplannen betrokken. Labouchère is ervan
overtuigd dat Arnhem geen goede bergplaats biedt voor het museum en
stelt voor huisvesting te verkrijgen in Slot 2eist. Dit gebouw is door
de gemeente 2eist aangekocht, maar deze heeft er nog geen bestemming
voor (91). In de loop van 1927 wordt door Labouchère een uitgewerkt plan
op tafel gelegd. Het ligt in de bedoeling een verkeersmuseum op te
zetten, waarbij het accent ligt op transportmiddelen en wegenbouw (92).
Daar oude automobielen steeds schaarser worden, is haest geboden.

De gemeente Zeist blijkt in principe bereid, onder voorwaarden dat
de kosten van onderhoud, verbouwing en belasting door de bond worden
gedragen. Er zal geen huur worden gevraagd. Men denkt met f.45.000. het
plan te kunnen uitvoeren. De exploitatie wordt geraamd op f.10.000. per
jaar (93). Het bondsbestuur acht een uitgave van ongeveer f.50.000. voor
andermans huis te hoog en is.alleen bereid tot deze uitgave als het
Slot eigendom van de bond kan worden (94). De gemeente 2eist is niet
bereid het gebouw af te stasn, zodat de ANWB zal moeten afzien van de
museumplannen (95). Er wordt nog een laatste poging ondernomen door voor
te stellen bedrijven te laten bijdragen in het geraamde financiële
tekort, wsarbij gedacht wordt ean Philips. Het bondsbestuur echter staat
hier afwijzend tegenover, waarmee de plannen voorlopig van de baan zijn,
(96).
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3.12.2 De bond~organen opnieuw aangepast ean de ontwikkelingen binnen toerisme
en organlsatie

Ook de uitgave van de bondsorganen ondergaat in de onderhavige pe-
riode de nodige veranderingen. Enerzijds vinden deze hun oorzaak in het
feit dat ook de ANWB voortdurend te kampen heeft met bezuinigingen als
gevolg van te hoog oplopende kosten, anderzijds brengen nieuwe vormen
van toerisme de behoefte aan nieuwe organen met zich mee. Wil de ANWB
mee in de stroom der ontwikkelingen, dan is het noodzakelijk de leden zo
optimaal mogelijk van dienst te zijn en in dit streven past in de meeste
gevallen de uitgave van een periodiek, wearin voor de toerist de belang-
rijkste gegevens, samenhangende met zijn favoriete vorm van toerisme,
zijn terug te vinden.

3.12Z.1 De Kampicen onder kritiek; te duur en een te persoonlijke Inhoud

De Kompioen heeft gedurende de Eerste 4lereldoorlog onder grote druk
gestaan. Als gevolg van de sterk gestegen prijzen en de afgenomen adver-
tentieopbrengsten is het uiterlijk van het blad er niet beter op gewor-
den. De kwaliteit van het papier was tijdens de oorlogsjaren slecht en
er was bovendien nog moeilijk ean te komen. Men werd een tijd lang ge-
dwongen zuinig om te gaan met het voorhanden zijnde materiaal. Na de
oorlog duurt deze toestand nog enige tijd voort. Het is dan ook geen
wonder dat er voortdurend kritiek wordt geuit op het weekblad. Deze
beperkt zich overigens niet alleen tot het uiterlijk, mear betreft ook
de inhoud. De bestuursleden zijn van mening dat De Karnpioen, die toch ook
wordt gebruikt voor propaganda, er goed verzorgd moet uitzien. Nu is
het op zichzelf el moeilijk een tijdschrift samen te stellen waarin elk
lid zich zal herkennen. Een deel van de kritiek zal dus wel terecht
zijn, een ender deel niet. Sommige mensen vinden bepaalde berichten
overbodig, terwijl anderen dsar juist sterk san hechten. De redactie
maakt bijvoorbeeld de lezer niet altijd duidelijk, waarom bepaslde zaken
wel en andere niet worden opgenomen. Het bestuur en de redactie gebrui-
ken daarvoor soms argumenten die door de leden niet altijd worden ge-
deeld. Dearbij komt nog de persoonlijke inbreng van de hoofdredacteur.
Het blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk deze geheel en al in de
hand te houden. Met name met F.Netscher heeft het bestuur nogal eens
verschil van mening over wat wel en niet toelaatbaar is. Netscher is
een man met zeer grote kwaliteiten, msar kan zich moeilijk schikken in
hetgeen toch onmisbear is bij de leiding van een grote organisatie.
Afspraken komt hij niet altijd na, terwijl zijn persoonlijke opvattin-
gen nogal eene prevaleren boven het belang van de vereniging die preten-
deert voor het hele land en voor mensen van allerlei geloof, rang en
stand en van allerlei richting op politiek en economisch gebied, werk-
zaam te zijn.

De voorzitter herdenkt hem na zijn overlijden in 1923 met de volgende
woorden: "zijn naam was een strijdkreet in de literaire wereld, hij was
het ook el dra in den Bond" (97). Na het overlijden van Netscher neemt
Lugard de taak van hoofdredacteur weer op zich.

Financieel gezien blijft de exploitatie van Dc Kampíoen na de oorlog
een probleem. Door de economische omstandigheden blijft de adverten-
tie-opbrengst ver achter bij de ramingen (zie bijlage RI.A). De drukker
van De Kompioen, de fa.Roelants overweegt in 1921 een rotatiepers aan te
schaffen, wearvan de kosten een miljoen Mark bedragen. Hij eiàt in ruil
dearvoor de zekerheid dat de ANiIB nog minimael tien jaar bij hem blijft,
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terwijl de drukkosten niet lager worden. Het bestuur van de ANWB over-
weegt dan om zelf een maatschappij te stichten met Roelants als direc-
teur (98). Aangezien de tijden toch nog onzeker blijven en de adver-
tentie-opbrengsten onvoldoende toenemen, wordt van de plannen afgezien.
Wel wordt in 1924 voorgesteld de dienstdoende colporteur Hartogh te
vervangen door een andere (99). Toch ziet men hierin weinig heil en
denkt erover om geen nieuwe colporteur te benoemen, maar de exploitatie
van het bondsorgaan in handen te stellen van een vakman (100). Het
blijft voorlopig nog bij het vaststellen dat zowel De Kompiocn als de
drukker technisch gezien zijn verouderd en dat het uiterlijk van het
bondsorgaan hard aan verbetering toe is.

De ziekte van Lugard en de plannen van Steffelsar om het bestuurslid-
mastschap op te zeggen, dragen niet bij tot snelle verbeteringen. Als
Lugard zich in 1927 opnieuw wegens ziekte moet terugtrekken als hoofdre-
dacteur, acht men het moment gekomen om, evenals dat bij andere redac-
ties in toenemende mate het geval is, over te gaan tot het instellen van
een meerhoofdige redactie. Dit nieuwe systeem brengt met zich mee dat
het persoonlijke karakter van het tijdschrift enigszins verloren gaat,
maar heeft anderzijds het voordeel van meerdere visies en standpunten
te vertegenwoordigen. De Kampioen wordt gezien als het orgaan dat zowel
de bondspolitiek moet uitdragen, als een stuk propagandistische arbeid
moet verrichten, dit alles onder een bekwame journalistieke leiding.
Deze componenten ziet men verenigd in de nieuw ingestelde redactie-
commissie die wordt geleid door A. Spanjaard. Hij houdt zich bezig met
al hetgeen tot toerisme behoort. P.Schinkel zal zich vooral toeleggen op
het propagandistische werk en jhr. Jan Feith, die gezien wordt als een
bekwasm journalist, neemt de journalistieke leiding op zich (101).
Feith zelf wenst geen volledige verantwoording te dragen voor De Kanr-
píoc,r, wel als lid van de redactiecommissie, die als geheel verant-
woordelijk is. Vanwege tijdgebrek wil hij ook geen lid worden van het
dagelijks bestuur en is evenmin bereid, en dit wordt ook niet van hem
verwacht, pro deo te werken. Echter als lid van het algemeen bestuur
kan hij geen salaris ontvangen, terwijl zijn benoeming eveneens door
dit bestuur moet worden bekrachtigd. Het dagelijks bestuur stelt daerom
voor om Feith alvast in stilte aan te stellen.

Voorts zal er op de begcoting een zeker bedrag worden uitgetrokken
voor kosten van de redactie, waaruit het salaris voor Feith kan worden
betaald (102).

Als bij de begrotingsbehandeling van 1928 blijkt dat de exploitatie-
kosten toch weer hoger zijn uitgevallen dan men verwachtte, wordt nog
eens kritisch nsar het bondsorgsan gekeken. De Kn,npioen is niet alleen te
duur, maar eveneens te onpersoonlijk geworden. Dit laatste wordt
toegeschreven aan de invloed van de redactiecommissie.

Anderen daarentegen stellen dat de onpersoonlijke inhoud niet te
wijten is asn de redactiecommissie, maar aan de behoedzame wijze waarop
alles in De Kampioen tot uiting wordt gebracht. Het bondsorgaan zal nooit
in staat zijn iedereen te bevredigen, maar wil zeker niemand in zijn eer
asntasten. Voorzichtigheid is vooral geboden in een tijd waarin sprake
is van zeer veel concurrentie op allerlei terrein. De voorzitter acht
het daarom ook niet verstandig te wijken voor financiële druk. Men moet
kost wat kost de leidende positie, die men al jarenlang inneemt op het
gebied van het toerisme, vast zien te houden en voor geen prijs losla-
ten. Doet men dit wel, dan is het met de bond gedaan. In een geheime
vergadering omschrijft de voorzitter het zo: "Wij kunnen ons niet straf-
feloos van alle takken van toerisme terugtrekken. men zou de menschen
drijven naar het kuddetoerisme der N.R.V., terwijl wij onze kracht
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moeten zoeken in het individuele, sportieve toerisme" (103). Feith
blijkt niet de man die onder toezicht kan werken. Hij heeft de ruimte
nodig, die men hem ook wel wil geven, om het persoonlijk cachet dat hij
aan zijn werk weet te geven, niet verloren te laten gaan. Bovendien
wordt hij in zijn vak gezien als een kundig en verstandig man (104).

Sommige bestuursleden denken de redactiecommissie te kunnen opheffen,
maar de voorzitter acht het raedzaam de redactiecommissie te handhaven
omdat deze ook een aantal andere werkzaamheden kan verrichten, met name
binnen de propagandacommissie.

Onder Feith en als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen ontkomt
het bondsorgaan niet aan verandering. De advertentie-exploitatie is al
eerder in handen gelegd van een specisal deartoe sangesteld persoon,
maar d~.t heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Steeds heeft
voorop gestean dat De Karnpioen zich onafhankelijk moet blijven opstellen
van de handel, waardoor men zich gedwongen voelt toch enigszins kritisch
te staan ten aenzien van bepaeld soort advertenties. De kans op adver-
tenties zal het grootst zijn, wanneer men asndacht schenkt asn alle
vormen van toerisme, omdat dan een ruim publiek wordt bereikt. Ook aan
de vormgeving moet de nodige aandacht worden besteed en meegegaan worden
met de tijd. Het lezerspubliek, dat inmiddels wel enigszins ven karakter
is veranderd en tevens sterk is uitgebreid, wil allereerst plaatjes en
vervolgens pas tekst. Teveel plaatjes is evenmin goed, omdat dan de
indruk gewekt wordt van een advertentieblaadje. De voorzitter stelt vast
dat de ANWB gedwongen wordt over te gaan tot een minder deftíg blad met
meer plsatjes. De brede massa wil immers plaatjes en "geestelijke ver-
frissing', wil "afgeleid en geamuseerd worden" (105). En de ANWB moet in
deze ontwikkeling mee.

3.12.2.2 Ue Waterkamploen voor de watertoerist

In 1926 kondigt J.C. Redelé aan dat er in watersportkringen al enige
tijd plannen bestaan om een watersportorgean op te richten, waarvoor men
de ANWNB om advies heeft gevraagd. De voorgestelde plannen blijken alle
te duur en daarom vraagt Redelé zich af of het niet mogelijk is zelf
iets uit te geven, bijvoorbeeld in de geest van de Motorkanepioen (106).
De kosten worden geraamd op f.13.000, de ontvangaten op f.9.000. per
jaar. Met de Koninklijk Verbonden Nederlandse Watersport-Verenigingen
de R.V.N.W.V. en de Roeibond wordt aanvankelijk overeengekomen dat de
ANWB eenderde van de tekstruimte kan gebruiken, terwijl beide water-
sport-verenigingen samen de rest mogen vullen (107). Als puntje bij
pasltje komt, haakt de Roeibond af, omdat ze nog verplichtingen heeft
aan De Nederlandsche Sport. Bovendien bli jken de kosten te hoog, is men het
niet eens met de nsam van het blad, dat teveel ANWB is (108). Ondanks
deze problemen wi~ Bergsma toch doorzetten en wenst voor 1927 een bedrag
op de begroting (109). Hij is van plan om met ingang van 1 januari 1927
het nieuwe bondsorgsan uit te brengen. Hoewel uiteindelijk het algemeen
bestuur hierovez het leatste woord heeft, wil Bergsma nog geen toestem-
ming vragen, doch slechts mededelingen doen over de stand van zaken
(110).

Redelé brengt in het algemeen bestuur het voorstel tot het uitbrengen
van een weekblad voor het watertoerisme en de watersport onder de naam
De Warerkan~pioen naar voren. De uitgave zal in samenwerking met de
R.V.N.W.V., die f.6~000. per jaar willen inbrengen, hetzij in natura,
hetzij in advertenties, worden gerealiseerd. Met ingang van 1 januari
1927 zal het bestaande orgaan van de K.V.N.K.V. ophouden te bestaan. Het
moment lijkt gunstig, omdat er ook bij de watersportmensen een stroming
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bestaat die het nieuwe orgaan wel wil erkennen. In het tweewekelijks
tijdschrift zullen alle takken van watersport san de orde moeten komen,
de zeilsport, de roeisport, de motorbootsport, het toerisme, de vis-
sport, de zeilwedstrijden en het zwemmen. De samenwerking met de
K.V.N.W.V. zal voorlopig voor twee j aer worden vastgelegd. De ANWB
krijgt het auteursrecht.

De meeste leden van het algemeen bestuur zijn voor het voorstel, al
is het elleen al om de watersport voor de bond te behouden in een tijd
dat de zogenaamde kleinwatersport sterk in opkomst is (111).
De firma Roelants wordt bereid gevonden de exploitatie op zich te nemen
(112). (Voor de inkomsten en uitgeven zie bijlage XI.C)

3.12.3 Ontwikkelingen binnen het binnenlands toeriame

Het binnenlands toerisme heeft vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog
een extra atimulans gekregen. Nieuwe vormen van toerisme komen tot
ontwikkeling terwijl bestaande vormen of op een laag pitje worden gezet
of zich verder verbreiden. Deze tendens zet zich ook na de oorlogsjaren
door. In grote lijnen is het toerisme na 1918 onder te brengen in de
volgende categorieën: het rijwiel-, wandel-, water-, motor-, ruiter-,
ijs-, lucht- en skitoerisme, waerbij de laatste twee zich vooral buiten
de landsgrenzen afspelen.

3.123.1 Het rijwieltoerisme stabiliseert

Hoewel het rijwieltoerisme al sinds jaar en dag niet meer de enige
vorm van toerisme i s waar de ANWB zich mee bezighoudt, wordt de bond
door de leden voortdurend gewezen op haar afkomst. De bond blijft voor
sommigen een bond voor fietsers en op dat punt wordt men dan ook nauw-
lettend in het oog gehouden. De belangrijkste woordvoerder van deze
groep binnen het algemeen bestuur is Otto Horn. Steeds als de bond
nieuwe richtingen inslaat, is hij erbij om het bestuur te herinneren aan
zijn oorsprong. Dat dit niet al te veel indruk maakt op het bestuur,
moge onder andere blijken uit het feit dat de bond zich ontwikkelt tot
algemene toeristenbond. Dat betekent overigens niet dat het rijwiel-
toerisme behandeld wordt als een ondergeschoven kind zoals sommigen
suggereren.

De rijwielpaden en het rijwielvervoer blijven de aandacht van de
bond vragen. De eerste jaren na de oorlog is er nog een duidelijke groei
van het rijwieltoerisme merkbaar. In 1923 bedraagt het aantal samenge-
stelde tochten 927, terwijl er in 1922 nog maar 441 worden georgani-
seerd. De wielrijders blijven niet alleen in eigen land, maar tonen in
toenemende mate belangstelling voor het buitenland, wasrbij vooral Scan-
dinavië, Oostenrijk en Frankrijk in trek blijken. De omzet binnen de
rijwieldienst, die bij het hoofdconsuleat is ondergebracht, ia in 1923
tweemaal zo hoog als in 1922 (113).

Toch moet Redelé eind 1924 vaststellen dat het wielrijden zich welis-
waar nog uitbreidt, msar dat het toeren per rijwiel toch enigszins
stagneert. Het wielrijden wordt in toenemende mate van belang voor
beroepsdoeleinden en in mindere mate voor het toerisme (114). Ook het
asntal reisinlichtingen voor fietstochten stabiliseert zich na 1923
(115).

- Rijwiefvervoer per trein blijj! pmblemarisch

A1 snel blijkt de trein een belangrijk verlengstuk te zijn van de
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fiets, waardoor de actieradius van de toerist sanmerkelijk wordt ver-
lengd, terwijl aan de vrijheid van bewegen niet alles behoeft te worden
opgeofferd. De spoorwegen hebben zich in een vroeg stadium al bereid
getoond het rijwiel te vervoeren, maar hebben hiermee vanaf het moment
dat men eraan begon, problemen gehad. Hetzij omdat het vervoer nogal
arbeidsintensief was en de prijzen niet te hoog mochten oplopen, hetzij
om technische redenen. Rijwielen blijken tamelijk onhandelbare vracht-
goederen te zijn, waarvoor extra voorzieningen moeten worden getruffen,
wil men ze zonder al te veel schade op de plaats van bestemming bezor-
gen. Enerzijds zijn de vervoersmaatschappijen natuurlijk blij met de
extra reizigers die deze faciliteit voor hen oplevert, immers een fiets
in de bagage betekent meestal ook een passagier, anderzijds moet men
voor deze groep reizigers dusdanige voorzieningen treffen, dat er tijd
en geld mee zijn gemoeid. Omdat de spoorwegen ook belang hebben bij de
uitbreiding van het toerisme, kunnen er tussen de ANWB en de spoorweg-
maatschappijen toch zaken worden gedaan. De ANWB probeert deze vorm van
vervoer, in het belang van het toerisme, zo veel mogelijk te stimuleren
en de prijzen zo laag mogelijk te houden, terwijl de spoorwegen er op
uit zijn het vervoer rendabel te maken. Regelmatig overleg tussen beide
organisaties leidt tot een zeker evenwicht tussen de verschillende
belangen.

Het treinverkeer blijft na de oorlog nog enige tijd beperkt, wasrdoor
het publiek gedwongen wordt meer te fietsen en het rijwielvervoer per
trein wordt bemoeilijkt. Dit betekent soms overbelasting in bepaslde
tijden van het jaar en op bepaalde trajecten. De spoorwegdirectiea maken
hierover nogal problemen. Daarbij komt nog dat de vervoerskosten sterk
zijn gestegen, waardoor de vervoersprijzen moeten worden verhoogd, ook
voor het rijwielvervoer. In 1919 dient de ANWB een rekest in bij de
minister van Waterstaat om een dreigende verhoging van de tarieven tegen
te gasn (116). Ondanks dit verzoek worden de prijzen zo fors verhoogd,
dat het erop lijkt dat de spoorwegen van deze ballast willen worden ver-
lost. Het rijwielvervoer stijgt maer liefst van 20 cent naer 60 cent per
rijwiel, terwijl de spoorwegen ook nog alle aansprakelijkheid voor
beschadiging en dergelijke afwentelen (117). Anderzijds moet wel worden
vastgesteld dat de vervoersmaatschappijen, niet alleen de spoorwegen,
maar ook de Nederlandse Tramwegmaatschappij, regelmatig pogingen hebben
ondernomen de goederenwagons zo goed mogelijk voor rijwielvervoer in te
richten, wat overigens nooit tot een bevredigende oplossing heeft ge-
leid. De ANWB wordt hierop door de leden aangesproken. Men vindt de
houding van de bond te slap. Dit heeft tot resultsat dat de bond zich
tot de minister wendt, waaruit een regelmatig contact. voortvloeit met de
Raad van Bestuur van de spoorwegen. Voor de ANWB ontstsat dsardoor de
mogelijkheid op spoorweggebied ala adviserend lichaam op te treden
(118).

Ondanks det het rijwielvervoer per trein in de jaren na de Eerste
Wereldoorlog afneemt, gaat het nog steeda om aanzienlijke eantallen.
Tussen 1918 en 1920 is het eantal vervoerde rijwielen teruggelopen van
1.800.000 naaz 1.517.000 per jaer (119). Mogelijk dat de ptijsstijgin-
gen voor deze teruggang verantwoordelijk zijn.

Na enige jaren van betrekkelijke rust wordt in 1929 door de ANWB
opnieuw een edvies opgesteld met betrekking tot het rijwielvervoer via
de spoorwegen. Dit naar aanleiding van het feit dat rijwielen met het
merendeel der sneltreinen, slechts worden vervoerd tegen een uniform
tarief van f 1,25, onafhankelijk de afstand. Een gering deel van de
sneltreinen is vrijgegeven voor goedkoop rijwielvervoer. De ANKB acht
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deze regeling onlogisch en belemmerend voor het rijwielvervoer en dus
voor het cijwieltoerisme. Het komt voor dat een reiziger zowel voor een
afstand van zeven kilometer als voor de afstand Vlissingen-Groningen
eenzelfde bedrag (f 1,25) moet betalen. Ook komt het voor dat voor
dezelfde afstand verschillende prijzen moeten worden betaald, afhanke-
lijk van het treinnummer. Het gevolg daarvan is dat personen en rijwie-
len uit financiële overwegingen niet meer met dezelfde trein worden
vervoerd, waardoor onnodig oponthoud van reizigers en onnodige stalling
van het rijwiel ontstaan.

Juist in een tijd dat de spoorwegen de concurrentie van autobussen
ondervinden en met alle kracht deze concurrentie het hoofd trachten te
bieden, is het volgens het inzicht van de ANWB rationeel, wanneer de
spoorwegen de voorwaarden voor het rijwielvervoer versoepelen en daarmee
het reizigersvervoer weer stimuleren. Dit geldt zeker in een land als
Nederland, waer het rijwiel een plaats in de samenleving inneemt, ais in
geen enkel ander land ter wereld het geval is (op 7.500.000 inwoners
zijn reeds ruim 2.500.000 rijwielen). De ANWB stelt daarom een nieuw
tariefstelsel voor (120).

Het door W.A.Stork opgestelde advies is gezonden aan het Rijkstoe-
zicht, die vervolgens de opvatting van de directie van de Nederlandse
Spoorwegen heeft gevraagd (121). De directie van de Nederlandse Spoor-
wegen antwoordt, niet te kunnen ingaan op het verzoek van de ANWB. Het
verhoogde tarief voor sneltreinen is ingevoerd om het enorme aanbod van
rijwielen te matigen. Vooral in de zomervakantie en op feestdagen ont-
staet veel vertraging wegens het laden en lossen, waardoor aansluitingen
worden gemist en stations op knooppunten worden overbelast. In 1916
vervoerde men behalve 986.000 militaire rijwielen per extra trein, ook
nog eens 2.461.000 rijwielen per gewone trein, met als hoogtepunt juli
en augustus met respectievelijk 318.000 en 378.000 rijwielen.

Inmiddels is sinds 1916 niet alleen de bevolking, maar meer nog het
aantal rijwielen en reizigers toegenomen. Verlaging van het tarief
betekent toename van het rijwielvervoer met alle negatieve gevolgen van
dien. Men is dus niet bereid aan het verlangen van de ANWB tegemoet te
komen (122).

Het bedanken van enkele leden voor het lidmaetschap van de bond,
omdat deze te weinig doet voor de wielrijders, vormt in 1924 de directe
aanleiding om weer eens iets op rijwieltoeristisch gebied te organiseren
(123). Gedacht wordt aan een rondrit lopende van Bussum over rijwielpa-
den en rustige wegen naar de Veluwe, via Dalfsen en Almelo, door 14aenthe
en de Achterhoek, Montferland, Arnhem, Utrecht en weer naar Bussum. De
afstand is ongeveer als van de vroegere tochten (124). In de jaren
daarna zal regelmatig een dergelijke tocht, onder de nsam Rijwieltoeris-
tenrondrit, worden uitgeschreven.

- De ANWB in relatie tot de Rijwielpad-Verenigingen

In hoofdstuk II ia reeds sandacht besteed san de oprichting en de
doelstelling van de ríjwielpadverenigingen. Intussen zijn een negental
verenigingen opgericht (125). Sommige zijn met advies en financiële hulp
van de ANWB opgericht, andere hebben dit op eigen kracht gedaan. Bij
enkele verenigingen bestsat een koppeling tussen het lidmaatschap van de
bond en van de rijwielpadvereniging, doch niet bij alle.

Bij de meeste paden die door de rijwielpad-verenigingen worden asnge-
legd en onderhouden, wordt de bewegwijzering verzorgd door de ANWB in de
vorm van de zogenaamde paddestoelen.
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In 1929 besluit de Vereniging Utrecht met Omstreken alle bestaande
verenigingen voor een vergadering bijeen te roepen met als doel ervarin-
gen uit te wisselen, opdat dsaruit lering kan worden getrokken. Men komt
tot de conclusie dat alle rijwielpaden, behalve die langs de rijkswegen,
in onderhoud moeten komen bij bestaande rijwielpadverenigingen.

Voorts verwacht men van de ANWB dat deze evenals vroeger weer de
stoot zal geven tot oprichting van verenigingen in streken waar deze nog
ontbreken. Ook op het gebied van de propaganda laat de ANWB het enigs-
zins afweten, zo vindt men. Men spreekt de wens uit dat in De Kunrpiuc~n
een vaste kolom voor de rijwielpaden wordt gereserveerd en bij aanvang
van het rij- en reisseizoen de bestaande rijwielpadverenigingen met
adressen worden vermeld (126).

- De paddestoel, wegwijzer voor de fretser

Als gevolg van importbeperkende maatregelen en verhoogde vraag naar
bepaalde produkten zijn de prijzen op het eind van de oorlog sterk
gestegen. Dit geldt onder andere voor ijzer. De ANWB heeft tot dan toe
haar wegwijzers vervaardigd van ijzer, maar moet daar als gevolg van de
hoge prijzen van afzien. Houten wegwijzers blijken geen goed alternatief
te zijn. Deze verdwijnen steeds weer in de kachels. Er moet dus gezocht
worden naar andere mogelijkheden. Zo komt men op het idee om betonnen
paaltjes, in de vorm van een paddestoel, te laten vervaardigen en deze
te plaatsen langs de fietspaden.

Allereerst zal near een ontwerp van Ir. Leliman, voorzitter van de
commissie voor het watertoerisme en in het dagelijks leven architect,
een proef worden genomen i n de omgeving van Bussum in Het Gooi. Het
maken van deze wegwijzers blijkt minder gemakkelijk dan aanvankelijk
werd verondersteld. Er moeten nog enkele technische problemen worden
overwonnen voordat in de zomer van 1919 de eerste 12 ezemplaren kunnen
worden geplaatst ( 127). Voor de verbreiding en de kosten zie bijlage
XIX.E).

- De ANWB als cortsumentenóond in actie tegen lnt.ttvomring binnen de rijwielindustrie

De Rijwiel- en Automobielindustrie de R.A.I. is met de Bond van
Grossiers en Handelaren een overeenkomst aangegean, wsarbij wordt be-
paald dat aan rijwielherstellers die niet door deze trust worden erkend,
geen materialen meer worden geleverd.

Naast het feit dat de ANWB hierdoor bij het aanstellen van bondsrij-
wielherstellers wordt beperkt in de keuze, immers reparateurs, die geen
lid van de Bond van Rijwielherstellers zijn, krijgen geen ondezdelen
meer, komen er ook veel klachten over de hoge tarieven die door de trust
worden vastgesteld, met name van de Rijwielherstellers Bond. Gaat
iemand beneden het vastgestelde tarief, dan volgt onmiddellijk een
boycot van de betreffende handelaar of reparateur. De ANGB voelt zich
genoodzsakt iets te ondernemen tegen dit systeem. Men kan proberen op te
treden als consumentenbond, maar heeft eigenlijk weinig middelen in
handen om daadwerkelijk iets te doen. Het liefst wil men een samenwer-
kingsverband aangaan met de Bond van Rijwielherstellers en handelaren,
maar deze heeft uiteraard weinig belang bij samenwerking. Er blijft de
ANWB weinig anders over dan de misstanden in De Kanipinen asn de kaak te
stellen, zodat de leden zien dat er toch iets aan wordt gedaan (128).

Dat deze actie weinig effect sorteert, blijkt uit het feit dat Bergs-
ma in 1920 in de Eerste Kamer een rede heeft gehouden over dit ver-
schijnsel en het Centraal Buresu voor de Rijwielhandel erop heeft aange-
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sproken. Doch opnieuw zonder resultaat. Het enige advies dat de bond
zijn leden kan geven, is een rekest te richten aan de Tweede Kamer
(129). Of dit ook is opgevolgd is niet nagegaan.

- De rijwrelóelastrng-wetgei~ing kriliscie Revolgd door de ANWB

Een van de taken die de ANWB zich heeft gesteld is de wettelijke
bepalingen die door de overheid worden uitgevaardigd ten aanzien van het
verkeer in het algemeen en het wielrijden in het bijzonder, kritisch te
volgen. Men doet regelmatig verslag in de verschillende bondsorganen van
de ontwikkelingen op dit gebied om zodoende de weggebruikers op de
hoogte te houden. Niet alleen voorlichting van publiek en leden wordt
gezien als een taak voor de bond, ook sturing van de wetgeving met
betrekking tot het verkeer in een door de ANWB gewenste richting, maekt
hiervan deel uit. Enerzijds vraagt de overheid regelmatig om advies,
anderzijds wordt dit ook regelmatig ongevrsagd gegeven in de vorm van
adressen en nota's.

In 1923 heeft het bestuur van de ANWB in vertrouwen vernomen, dat de
Minister van Financiën rijwielbelasting wil gaan heffen. Omdat men nog
niets in het openbaar kan ondernemen, besluit het bestuur intussen
inlichtingen in te winnen bij buitenlandse bonden, over de daar geldende
belastingen (130). Korte tijd later ontvangt de ANWB het ontwerp van
wet, met het verzoek van de Minister van Financiën om een oordeel in
vertrouwelijke sfeer. De bond is tegen het denkbeeld van belastinghef-
fing zoals voorgesteld. Men acht f 3,-- te hoog voor goedkope en oude
rijwielen. Bovendien bestaat er geen verband tussen draagkracht en de
waarde van het rijwiel. De ANWB stelt voor krachten te mobiliseren, om
zich gezamenlijk tegen het voorstel uit te spreken (131).

Hoewel men pessimistisch gestemd is met betrekking tot de uitkomst,
weet men een honderdtal verenigingen te mobiliseren die de actie tegen
de rijwielbelasting willen steunen (132). Eind 1923 weet het dagelijks
bestuur van de bond te melden dat de rijwielbelasting geheel is aange-
past san de wensen van de ANWB (133).

In 1924 wordt het wetsontwerp ingediend. De inmiddels ingestelde
wegenbelasting over 1926 zal ongeveer 1 miljoen gulden meer opbrengen
dan is geraamd en de regering meent deze meevaller ten goede te moeten
doen komen aan de wielrijders, door de belasting te verlagen van f.3.
nsar f 2,50. Men denkt er bovendien asn, het eantal vrijstellingen voor
de belasting te verruimen tot ieder die een inkomen geniet beneden
f.2.000. per jaar. Echter na onderzoek blijkt het voorstel toch onheal-
baar te zijn, omdat op een totael van 1.631.980 aengeslagenen in de
inkomstenbelasting, er niet minder dan 1.055.559 beneden de f.2.000.
blijven. Dus wordt het plan verworpen. Men besluit uiteindelijk met
ingang van 1928 een kosteloos belastingmerk te verstcekken san hoofden
van gezinnen of kostwinners, die het rijwiel nodig hebben voor de uitoe-
fening van beroep of bedrijf en niet worden asngeslagen voor de inkom-
stenbelasting (134). De ANWB is een van de organisatiea die de
schildjes, de zogenaemde belastingpleatjes, verkoopt (135).

3.123.2 Het wandeltcerisme, onder inviced van de eerste wereldoorlog ontwikkeld, b1UR
populair

De behartiging van het wandeltoerisme is niet nieuw voor de ANWB.
Vanaf 1914 heeft men zich actief beziggehouden met deze vorm van ont-
spanning. Met name tijdens de Eerste Wereldoorlog is de behoefte aan
wandelmogelijkheden groot geweest. Door het hele land zijn wendelwegen
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van grote lengte uitgezet. Daarnaast heeft men boekjes uitgegeven, waar-
in deze routes staan beschreven. Op zichzelf ie dit een tamelijk tijdra-
vend werk, omdat veel mooie natuurgebieden particulier bezit vormen, dat
in principe niet toegankelijk is voor het publiek. Na veel overleg lukt
het in een aantal gevallen de gebieden geopend te krijgen. Ook na de
oorlog wordt dit werk voortgezet. Het ligt nog steeds in de bedoeling
jasrlijks een nieuwe wandelweg te openen, maar in 1919 wordt men ver-
plicht een pas op de plaats te maken, omdat de bestaande wandelwegen in
de oorlog veel te lijden hebben gehad en aan een opknapbeurt toe zijn.
terwijl de financiële middelen beperkt zijn.

De vierdeagse afstandsmarsen die jaarlijks door de Nederlandsche Bond
voor Lichamelijke Opvoeding worden georganiseerd rond Nijmegen, de zoge-
naamde Vierdaagse, die zowel voor militairen als burgers zijn bedoeld,
heeft zeker ook invloed gehad op de popularisering van de wandelsport en
het wandeltoerisme. In 1926 gaan in totaal 766 personen van atart,
onder wie vier vrouwen (136). Het aantal wandelaars neemt jaarlijks toe
en in 1928 is voor het eerat sprake van een internationale Vierdsagse
(137). Deze lange afstandsmarsen worden jaarlijks door de AN61B verslagen
in De Kanepioen. Men ondersteunt deze vorm van sport van harte, omdat hier
een toeristisch belang wordt gediend. Nederlanders maken kennis met
bepaalde delen van het eigen land, terwijl ook vreemdelingen naar Neder-
land komen. In 1928 wordt zelfs binnen het bestuuz het idee geopperd om
in 1929 een afvasrdiging van de ANWB mee te laten lopen als blijk van
wasrdering voor deze activiteit.

- Herziening van bestamrde wandeávegen en uitbreiding rnet nieuwe trajecten

Hoewel het wandeltoerisme begonnen is onder het hoofdconsulschap van
D.Fockema, is het toch vooral G.A.Pos geweest, die de eerste schreden
van het wandeltoerisme daadwerkelijk bij de ANWB heeft geleid. Via een
advertentie kwam men in contact met J.D.H.Beckering, die voor de bond de
eerste wandelweg in 1914 van Amsterdam near Arnhem opende. Tijdens de
oorlog wordt Beckering als oud-officier gemobiliseerd, weardoor het
wandeltoerisme tijdelijk moet worden overgenomen door Pos. Tot en met
1919 wordt jaarlijks een nieuwe wandelweg geopend (138).

In 1919 komt de vraag aan de orde, of voor 1920 een nieuwe wandelweg
moet worden asngeduid of dat men ditmaal een algehele herziening van de
bestaande wandelwegen wenselijker acht. Er zijn tal van klachten binnen-
gekomen over het ontbreken van borden langs de wandelwegen en verkeerde
aanduidingen. Diefstal en vernieling zijn de belangrijkste oorzaken. Het
name in Limburg ondervindt men hiervan veel last. Besloten wordt over te
gsan tot algehele herziening van de bestaande wandelwegen alvorens weer
nieuwe routes worden uitgezet (139).

Voor 1921 ligt het in de bedoeling wear een nieuwe wandelweg te
openen, de zevende. Beckering heeft dit keer zijn oog laten vallen op de
Veluwe. Maar uiteindelijk moet hij van dit plan afzien, omdat geen
toestemming wordt verkregen de kroondomeinen te betreden (140). Ala
alternatief zal de tweede wandelweg, die door de Achterhoek voert,
worden herzien en uitgebreid met een tak door Montferland.

In 1923 kan toch de zevende wandelweg over de Veluwe worden openge-
ateld. De weg loopt over de Noord-Veluwe van Putten, via Ermelo, Nun-
speet, Apeldoorn en Zwolle. Een jaer later wordt de weg Arnhem-Deventer
uitgebreid nsar Hummelo-Kinterswijk. In 1926 volgt de route Apeldoorn-
Dieren-Zutphen-Deventer. Na enkele jaren van rust komt in 1929 de ver-
binding Deventer-Holten tot stand (141).



-223-

Behalve Beckering, houdt ook A.W.Stork zich bezig met de samenstel-
ling van de wandelwegen. De route door de drie noordelijke provincies ie
van Stork.

3.1233 Watertoeristische belangen worden gebundeld in samenwerkingsverband

Het gemotoriseerde watertoerisme is tijdens de oorlog stil komen te
liggen. Als belangrijkste oorzaak kan worden aangemerkt het gehrPk aan
brandstoffen. In het seizoen 1919 komt het motorboottoerisme nog maar
zeer langzaam op gang, als gevolg van de hoge benzineprijzen en hoge
belasting op pleziervaartuigen, die nog eens wordt uitgebreid met een
belasting op jachtschippers. Bezwaarschriften van de ANWB hebben hieraan
niets kunnen veranderen en in 1919 wordt deze verzwaring toch ingevoerd.
Het gevolg is dat een aantal eigenaren hun jacht, vooral de grotere,
moet veckopen. Rort dsarna dreigt een nieuwe belemmering voor het water-
toeriame te worden doorgevoerd. Het komt steeds meer voor dat bruggen en
sluizen op zondag slechts gedurende korte tijd worden bediend. Als dit
algemeen ingang vindt dan is het watertoerisme ten dode opgeschreven,
omdat de watertoerist juist is aangewezen op de zondag. Ook hieztegen
wordt door de bond fel geprotesteerd bij de verschillende daarvoor
verantwoordelijke instanties, zoals de provinciale staten en gemeente-
besturen. In een aental gevallen wordt gunstig beschikt op het verzoek
van een uitgebreide zondagsbediening.

Nsast de uitgave van allerlei publikaties op gebied van watersport en
toerisme en het streven nsar opheffen van beperkende maatregelen van de
overheid, biedt de ANWB ook hulp bij het praktische werk. Deze hulp
bestaat zowel uit uitvoering van bepaalde werkzaamheden, els uit het
financieel steunen van bepaalde projecten. De aangesloten watersport-
verenigingen kunnen wanneer daarasn behoefte is, een verzoek indienen
bij de commissie, die op haar beurt deze aanvragen beoordeelt, waarna ai
dan geen steun wordt verleend. Het gaat daarbij om de aanleg van water-
kranen in havens, aanlegsteigers en het plaatsen van borden. Bij al deze
werkzsamheden wordt de commissie bijgestaan door een groot aantal water-
consuls verspreid over het hele land.

Toch levert deze service, ondanks het feit dat dit werk door veelwatersportliefhebbers en toeristen in hoge mate wordt gewaardeerd, ook
vele negatieve reacties op, met name vanuit de watersportverenigingen.Deze verenigingen die een belangrijk deel van de belangen van waterspor-ters behartigen, voelen zich beconcurreerd door de ANWB en de verhoudin-
gen dreigen daardoor minder goed te worden dan wenselijk is.

Nadat de ANWB in 1922 door de Verbonden 2eilverenigingen erkend ia
als het lichaam op watertoeristisch gebied, wordt in 1923 besloten een
overeenkomst asn te gaan met de Verbonden Nederlandsche Watersportver-
eenigingen, de V.N.W.V., later R.V.N.W.V., teneinde voortsan gezamen-
lijk de belangen van het watertoerisme te behartigen (142). Het buteau
voor Watertoerisme dat door leden van ANWB en V.N.W.V. wordt bemand,
staet onder voorzitterschap van J.C. Redelé.

De samenwerking zal bestsan in het gezamenlijk uitgeven van publika-
tiea op het gebied van de wateraport. In het handboekje zullen tevens
een aantal gegevens worden opgenomen die betrekking hebben op de aange-
sloten verenigingen (143). Vooraf zijn de verschillende werkterreinen
duidelijk afgebakend. De ANWB zal zich met het toerisme bezighouden, de
V.N.W.V. met de sport, het clubleven en de vertegenwoordiging in het
buitenland (144).
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Een van de eerste grote projecten dat gezamenlijk wordt aangepakt, is
de samenstelling van Het Nederlandsch Jachtregister. Hierin worden niet
minder dan 2300 jachten uitvoerig omschreven. Daerbij is een lijst
gevoegd van alle Nederlandse wedstrijdvasrtuigen, verdeeld in de klassen
waerin zij uitkomen (145). Verder verschijnt er jsarlijks minstena een
werk op het gebied van de watersport.

Behalve de uitgave van publikaties worden ook watertochten en rond-
vaarten voor de aangesloten leden en verenigingen georganiseerd. De ANWB
ondervindt van deze samenwerking veel voordeel en men deelt dan ook niet
de mening van hen, die in de overeenkomst een belemmering van het bonds-
werk zien. Het werk breidt zich voortdurend uit en het aental aanvragen
voor tochten en reisplannen neemt toe.

Ook het aantal bondsinstellingen voor het watertoerisme breidt zich
uit. Als bondsinstellingen kunnen in asnmerking komen bondswerven, boot-
motorherstellers, eanlegpleatsen, meerplsatsen, botenbergpleatsen, boot-
wachters, loodsen en waterkranen (146).

3.12.4 Wegen en Verkeer

3.12.4.1 Het motortoerisme

Na 1918 komt het motortoerisme maar moeizaam op gang. Dit heeft te
maken met het reeds genoemde tekort asn materialen, de hoge prijzen voor
voertuigen en brandstoffen en importbeperkende maatregelen. Een ander
belangrijk verschijnsel dat na een periode van rust voor de verachillen-
de organisaties die zich met het gemotoriseerde verkeer bezighouden
ontstsat, is de hevige concurrentiestrijd om de gunat van de autogebrui-
ker en de motorrijder, tussen de besteande organisaties op het gebied
van de motoreport en motortoerisme. De ANWB zoekt naer oplossingen voor
deze problemen.

De belangrijkste task van de in 1915 ingestelde motorcommissie be-
steat in de regeling van contracten met benzineleveranciers en houders
van bondsinstellingen die betrekking hebben op het gemotoriseerde ver-
keer, zoals benzinedepothouders, motorherstellers, garagea en derge-
Lijke. De motorcommissie is vooral toeristisch gericht en wordt daarom
ondergebracht bij G.A. Pos op het hoofdconsulsat ( 147). Ook de uitgave
van De Mo~orkampioen vait onder de verantwoordelijkheid van genoemde com-
missie.

De motorcommissie treedt enerzijda terughoudend op inzake sport en
behartigt vooral die zaken die met het toerieme samenhangen, anderzijda
zoekt ze wel samenwerking met Roninklijke Nederlandae Automobielclub de
KNAC en het Roninklijke Nederlandse Motorwielrijdera Verbond de
R.N.M.V., om te voorkomen dat deze verenigingen in overleg treden met de
autoriteiten over zaken die het bondebelang niet dienen 148). Ook op
het gebied van de plsatsing van wearschuwingaborden wil de R.N.M.V.
grsag samenwerken met de ANWB. Deze laatete echter voelt hier weinig
voor. De afwerende houding van de ANWB leidt opnieuw tot kritiek. De
AN~IB wordt verweten niet bereid te zijn ideeën van de R.N.M.V. gezamen-
lijk uit te voeren, masr slechts 'op papier' tot samenwerking bereid te
zijn (149).

In de Nieuwe Groene wordt zelfs geateld dat de ANKB "een zeer eigenge-
reid lichaam" is dat zich het liefst op terrein beweegt, wsarop andere
sportorganisaties reeds bezig zijn. De bond bemoeit zich met alles,
terwijl de leden zich "volgzaam onderwerpen aan een despotíek bestuur,
dat op kosten van de leden een dure huishouding voert', omdat er van de
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algemene vergadering geen kracht kan uitgaan tot verzet (150).
Het overleg tussen de ANWB en de K.N.M.V.(het predikaet koninklijke is
in 1916 reeds verleend) is gevoerd door J.C. Redelé en A. Citroen. Pos
echter is van mening dat de ANWB wel wat toeschietelijker had mogen zijn
inzake de waarschuwingsborden. Ten slotte zijn er ook borden waarop de
naam van de KNAC (sinds 1913 Koninklijke) staat en hij zou het niet erg
hebben gevonden als ook de leters K.N.M.V, erop zouden komen te staan
(151).

De ANWB wordt in 1923 opnieuw benaderd door het Koninklijk Neder-
landse Motorrijders Verbond, K.N.M.V. over een mogelijke samenwerking en
eventueel zelfs een fusie. Het bestuur van de bond vraagt zich af wat
hier achter zit. Mogelijk financiële redenen. Bergsma is enerzijds bang
om genoemde organisatie af te stoten, anderzijds om haar binnen te
halen. Men ziet weinig voordeel in een eventueel samengaan, omdat de
K.N.M.V. zich toch vooral bezighoudt met de sport en de bond wil de klok
geen vijfentwintig jear terugzetten (152). Het komt nog niet tot enige
vorm van samenwerking. Anderzijds is het bestuur van de ANWB bang dat
wanneer men de K.N.M.V, afwijst, deze zijn heil zal zoeken bij concurre-
rende organisaties als de KNAC of de Nederlandse Motor Unie. Vooral in
dr.Teupken van de watersportvereniging, ziet met name Redelé een ge-
vaarlijk concurrent. Deze probeert bij alle organisaties die zich
bezighouden met het gemotoriseerde verkeer, voet asn de grond te krij-
gen. Redelé komt steeds meer tot de conclusie dat alle "snelverkeerman-
nen" meer en meer tot elkaar komen. De fiets wordt verdrongen door de
motor, die in snel tempo terrein wint voor steeds meer doeleinden. Het
bondsbestuur, met name Redelé, denkt zich sterk te kunnen maken voor het
'motorisme' door naast De Karnpiaen een goed verzorgde Mocorkarnpioen uit
te geven en zich te werpen op het wegen- en verkeersvraagstuk.

Niemand trekt zich op dat moment echt het belang van het motorverkeer
aan, terwijl de belangstelling voor het wegenvreagstuk toch overal
aanwezig is. Daarom stelt Redelé voor dat de bond zal voorgaan in actie,
waardoor men verwacht grote aanhang te verkrijgen (153).
Het zal toch nog tot 1926 duren voordat de ANWB met de K.N.M.V, daadwer-
kelijk om de tafel gaat zitten om een eventuele samenwerking te bespre-
ken (154). Uit deze bespreking komen geen concrete voorstellen voort,
doch slechts goede voornemens. In de jaren dertig komt deze kwestie
opnieuw aan de orde.

Hoewel van belang geacht, zal in de jaren twintig de aendacht minder
gericht zijn op het motortoerisme, dan op het snelverkeer in het alge-
meen. De ideeën van Redelé vormen de eerste aanzet tot een van de
belangrijkste werkterreinen voor de jaren twintig.

3.12.4.2 De wegencommissie rcept concurrentie op

Na de oorlog worden de werkzaamheden van de wegencommisaie, onder
voorzitterschap van L.C.Steffelaar, hervat. Secretaris A.E. Redelé,
broer van J.C. Redelé, legt zijn functie in 1918 neer en wordt opgevolgd
door Ch.E.J.Meyll, die vervolgens in 1919 de wegencommissie weer ver-
last. In zijn plasts wordt H.W.O. de Bruyn benoemd (155).

De werkzaamheden van de commiasie hebben vooral betrekking op wegen-
aenleg en verbetering, waarbij zowel adviezen worden verstrekt aan
gemeentebesturen, provinciale beaturen en rijksoverheid, als san weg-
eigenaren. Wegenplannen, rapporten, begrotingen en wetsontwerpen worden
door de commissie kritisch bestudeerd en van commentaar voorzien. Subsi-
die-aanvragen voor de rijwielpaden worden behandeld en na onderzoek ter
plaatse, al dan niet toegekend (156).
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Hoewel de wegencommissie een zuivere ANWB-commissie is, worden som-
mige werkzaamheden in overleg met andere organisaties uitgevoerd. Met
name waar het geat om rekesten en adviezen aan de Minister van Water-
staat.

In 1920 komt met medewerking van de ANWB een nieuwe vereniging tot
stand die zich geat bezighouden met het wegenvraegstuk, 'Het Neder-
landsche Wegencongres', waarvoor de plannen in 1919 al worden uitge-
werkt. Het denkbeeld tot het houden van een nationeal wegencongres is
indertijd voor het eerst door Ch.E.J.Meyll, tijdelijk secretaris-inge-
nieur in de Wegencommissie besproken en door L.C.Steffelaar en A.E.
Redelé verder uitgewerkt. Het lukt de voorbereiders het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs voor de zaak te interesseren en de medewerking
te verkrijgen van de secretaris van het instituut, Van Sandick. Deze
blijkt bereid samen met de ANWB het congres te organiseren, waarbij
Bergsma tot voorzitter wordt aangewezen en de Wegencommissie en de Raad
van Bestuur van het instituut tot uitvoerend comité. Dasrnasst wordt er
een erecomité gevormd, waarin de betrokken ministers, voorzitters van
grote verenigingen en maatschappijen, burgemeesters van grote steden en
andere belangrijke persoonlijkheden zitting hebben. De geldmiddelen
worden gevonden door subsidies, congreskaarten en een wasrborgfonds.

Het onderwerp van het congres bepaalt zich tot de wegen en het wegdek
buiten de steden (157). Ook de regering heeft van haar belangstelling
blijk gegeven door een subsidie te verlenen van f.15.000. Hierop volgt
ook een aantal provincies en gemeenten. Men verwacht dat het congres
vruchten zal kunnen afwerpen en met name de belangstelling voor het
wegenvraagstuk bij het publiek zal vergroten (158). Tijdens het congres
dat van 20 tot 26 september 1920 in Den Hsag wordt gehouden, is tevens
een tentoonstelling ingericht, waer allezlei zaken betreffende wegenaan-
leg te zien zijn (159).

Uit dit congres ontstaat de vereniging 'Het Nederlandsche Wegen-
Congres'. In deze vereniging, die zich specifiek bezig zal houden met
de theoretische en technische aspecten van de aanleg en het onderhoud
van de wegen, hebben verscheidene deskundigen en afgevaardigden van de
regering zitting. Men heeft het plan om jaarlijks een Inteznationaal
Wegencongres te brganiseren, waarean vertegenwoordigers van de regering
kunnen deelnemen.

In de media wordt zelfs de vraag gesteld of de Wegencommissie zich
zal oplossen in de nieuwe organisatie dan wel zal worden gereorganiseerd
(160).

Het bestuur van de commissie is algemeen van mening, dat er van een
dergelijk orgaan geen sprake kan zijn en dat de Wegencommissie op de-
zelfde wijze als voorheen werkzaam dient te blijven. Wel komt ter sprake
de vraag wat de tsak van de nieuwe vereniging zal zijn en wie het
bestuur moet vormen. Tijdens het congres zijn er al problemen gerezen
over de vraag of de hoofdleiding zal moeten berusten bij het Koninklijk
Instituut voor Ingenieurs dan wel bij de ANWB. De Wegencommissie is
uitereard van mening bij laatstgenoemde organisatie, mede omdat van het
Instituut weinig initiatief uitgsat, wat vooral merkbaar was bij de
organisatie van het genoemde congres. Het R.I.v.I. kan nog wel hierin
meegaan, maar de tegenstand tegen het voorstel komt vooral van enkele
ingenieurs van Rijkswatersteat. Daarom stelt het bestuur van de Wegen-
commissíe voor, een ingenieur van Rijkswaterstaat in haar gelederen op
te nemen. Men denkt daarbij aan iemand die tevens zitting heeft in het
dagelijks bestuur van de vereniging 'Het Nederlandsche Wegencongres',
waerdoor de invloed van de Wegencommissie in dat bestuur zal worden ver-
sterkt (161).
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Uiteindelijk zal D.A. van Heyst, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat
worden benoemd tot lid van de commissie.

3.12.4.3 Samenwerking tussen ANWB en RNAC meer gestn~ctureerd

De samenwerking tussen ANWB en RNAC heeft lange tijd betrekking op
incidentele gevallen. Wanneer na de oorlog het gemotoriseerde verkeer
zich sterk uitbreidt en de problemen dienaangaande zich opstapelen,
begint van alle kanten ook de belangstelling voor deze problemen te
groeien, met name van de zijde van belanghebbenden. Het auto- en motor-
verkeer heeft niet langer alleen betrekking op het toerisme. Het is dus
ook niet langer een zaak voor de ANWB alleen.

Na het Eerste Nederlandsche Wegencongres geeft de KNAC te kennen, op
het gebied van wegenaanleg en -verbetering, nauwer met de ANWB te willen
samenwerken. Er komt een overeenkomst tot stand, waarbij beide partijen
in beginsel op voet van gelijkheid zullen worden behandeld, zij het dat
het kantoor van de Wegencommissie zal blijven waar het is, namelijk bij
de ANWB, en de ambtenaren eveneens in dienst van de ANWB blijven. Verder
wordt vastgelegd dat het plaatsen van wegwijzers uitsluitend door de
ANWB zal geschieden, terwijl de KNAC de zorg heeft voor het opheffen
van verkeersbelemmeringen en gevaarlijke bochten. De ANWB is ook nog wel
bereid om de arbitrage- en de garentiecommissie te delen met de KNAC,
maar veel verder wil men eigenlijk níet gaan (162).

Het Nederlandsch Wegencongres wordt als wetenschappelijke vereniging
vaak om advies gevraagd door autoriteiten en corporaties. De ANWB krijgt
het gevoel dsar onvoldoende invloed te kunnen uitoefenen. Ook ervaart de
ANWB in toenemende mate concurrentie op wegengebied, met name van de
K.N.M.V., terwijl zelfs oliemaatschappijen zich met het wegenvraagstuk
gaan bemoeien (163).

Als de KNAC samen met de K.N.M.V. eind 1923 aankondigt behoefte te
hebben ean richtingsborden, voelt de ANWB dear eigenlijk weinig voor.
Het is te duur en ontsiert het landschap. Wel wordt binnen het bondsbe-
stuur besloten dat als de KNAC de borden zelf gaat plaatsen, de ANWB zal
toegeven (164).

Door de groeiende concurrentie wordt de bond uiteindelijk gedwongen
de krachten te bundelen, teneinde zich op het terrein van het wegen- en
verkeersvraagstuk stasnde te houden.

In eerste instantie wordt voorgesteld de werkzasmheden op dit terrein
flink uit te breiden, wat mogelijk gemaakt wordt door de behoorlijke
financiële reserve, die in de loop van de jaren is opgebouwd (165).
Struikelblok daarbij vormt de overheid, die door de economische proble-
men nog steeds gedwongen is te bezuinigen, waazdoor het weinig zin heeft
druk uit te oefenen voor wegenverbetering. Het bestuur van de ANWB wil
daarom wachten tot het voorjsar van 1924 (166).

De KNAC spreekt zich uit voor de inatelling van een wegenvereniging,
wasrin belanghebbende verenigingen zijn vertegenwoordigd, die zich de
behandeling van alle wegenvraagstukken ten doel stellen. Bergama voelt
zich door dit voorstel enigszina in het nauw gedreven, wat nog eens
versterkt wordt door de stroeve samenwerking binnen de Wegencommissie
tussen voorzitter L.C. Steffelaar en secretaris-ingenieur H.W.O. de
Bruyn (167). Eerst zal dit probleem moeten worden opgelost, voordat de
ANWB als krachtige organisatie naar buiten zal kunnen optreden.
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Begin 1924 komt de samenwerking tussen ANWB en KNAC opnieuw ter
discussie op voorstei van de KNAC. Deze heeft een plan op tafel gelegd,
waarbij de KNAC meer activiteit wenst op wegengebied. In principe is de
ANWB hier niet tegen, zij het dat eerst een oplossing gevonden moet
worden voor het interne probleem tussen De Bruyn en Steffelaar.

De Bruyn is van mening dat de Wegencommissie teveel bureau is gewor-
den en te weinig onderling contact heeft. Bovendien is er onvoldoende
voeling tussen de Wegencommissie en het dagelijks bestuur van de ANWB en
daardoor te weinig uitwisseling van informatie. Voor dit laatste is
Steffelaar, als lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijk, maar
deze heeft het als secretaris-penningmeester eigenlijk te druk om vol-
doende tijd te kunnen besteden ean het werk van de WegencommissiP. Om
enig soelaas te bieden wordt vervolgens een adjunct-secretaris-ingenieur
voor de Wegencommissie benoemd, ir.J.H.Huise (168).

Hoewel er binnen het dagelijks bestuur van de bond enige tegenstand
bestaat tegen het idee van nauwere samenwerking, zijn met name Pos en
Bergsma ervan overtuigd dat samenwerking ook in het belang is van de
ANWB en dat de KNAC terecht klaagt over de trage uitvoering van de
eerder overeengekomen afspraken (169).

Ook binnen de Wegencommissie wordt het voorstel van de KNAC bespro-
ken. De conclusie is, dat wanneer niet op het verzoek van de KNAC wordt
ingegsan, deze zelf een Wegencommissie in het leven zal roepen, waardoor
onnodige concurrentie zal ontstasn, die het gestelde doel geenszins ten
goede zal komen. Het gaat de ANWB san het hart, dat wat in vierentwin-
tig jaar hard werken is bereikt, te moeten delen met een organisatie die
op dit terrein nog vrijwel niets heeft gedaan (170).

Toch kan men zich uiteindelijk neerleggen bij het voorstel van de
KNAC. De positie van de Wegencommiasie wordt opnieuw vastgelegd en de
verantwoordelijkheden toegewezen. Met name de secretaris-ingenieur, die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, wenst een grote
mate van zelfstandigheid. Wel wordt het dagelijks bestuur van de commis-
sie in staat gesteld kennis te nemen van de door hem gedane zaken. Het
kantoor van de Wegencommissie zal gevestigd blijven bij de ANWB. Ondec
deze voorwaarde wordt het voorstel aangenomen (171). De Wegencommissie
zal zich vooral richten op praktisch-technische zaken, terwijl het
Wegencongres zich meer tot het theoretische werk zal bepalen.

De Wegencommissie wordt uitgebreid met de secretaris-penningmeester
van de KNAC, B.W. van Welderen Rengers, die de functie van ondervoorzit-
ter van de commissie krijgt toegewezen (172).

Om de problemen tussen de Wegencommissie en het Dagelijks Bestuur van
de bond op te lossen, wordt afgesproken dat de bond regelmatig op de
hoogte zal worden gehouden van de werkzaamheden van de commissie (173).

3.12.4.4 Samenwerking met de overheid op gebled van verkeer en wegen

Men kan niet stellen dat de overheid zich in geen enkel opzicht iete
gelegen laet liggen aan de ontwikkelingen op het gebied van wegen en
verkeer, hooguit dat deze bemoeienia nog erg beperkt is. Noch bij de
overheid noch bij het publiek is de belangstelling voor de wegenproble-
matiek groot, zeker niet direct na de Eerste Wereldoorlog. De problemen
met de wegen worden nog hoofdzakelijk gezien in combinatie met toerisme.
Het belangrijkste overheidsorgaan op het gebied van wegen en verkeer is
de Rijkswegencommissie.

Deze Rijkswegencommissie heeft na de oorlog aan het bestuur van de
ANWB gevraagd enige vertegenwoordigers te willen aanwijzen voor een
conferentie over nieuwe aanduidingen voor rijkswegen. Hoewel dit in
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zekere zin een sanval betekent op het bestaande systeem van de ANWB, en
dat door sommigen ook zo wordt gevoeld, stelt de bondsvoorzitter zich op
het standpunt dat men zich niet blind moet staren op het eigen werk en
niet moet denken dat dit werk niet meer voor verbetering vatbasr is. Het
komt in de praktijk voor dat wegwijzers met drie of vier armen elkaar
als het ware bedekken, waardoor ze niet meer leeabaar zijn (174). De
samenwerking met de overheid beperkt zich aanvankelijk vooral tot de
wegmeubilering en de aanleg van rijwielpaden en verbetering van bestaan-
de wegen ten behoeve van het taerisme. Enkele jaren na de oorlog, als de
economie aantrekt en het snelverkeer zich uitbreidt, worden de bakens
verzet en komt het verkeer als totaliteit zowel binnen het vizier van de
ANWB, als van de overheid. De overheid echter loopt in deze zeker niet
voorop.

De eerdergenoemde bezuinigingen stimuleren de overheidsbemoeiingen
niet, integendeel. Langzaam msar zeker raken alle partijen ervan over-
tuigd dat de overheid niet langer afzijdig kan blijven. Het verkeer
neemt toe en diensovereenkomstig de problemen. De ontstane knelpunten
zijn niet langer meer door het particulier initiatief op te loasen.

3.12.4.5 'De Groote Vergadering' van 1925

In 1924 is de maat vol en stelt de voorzitter van de ANWB voor, de
hand aan de ploeg te slaan en een actieprogramma te ontwerpen, met als
doel de overheid bij het wegenprobleem te betrekken. Men heeft het
voornemen alle belanghebbenden samen te brengen om het brandende vraag-
stuk te bespreken en uiting te geven aan de algemeen gevoelde overtui-
ging dat spoedig en krachtíg moet worden ingegrepen door de overheid.

Op 26 januari 1925 wordt een vergadering in Den Haag gehouden. De
bespreking krijgt de naam "Groote Vergadering", dit om iedere schijn van
protest of actie te vermijden. Men wil namelijk geen stelling nemen ten
opzichte van de regering of het departement, omdat men bang is de be-
staande goede samenwerking teniet te doen.

De bond weet ruim 200 vertegenwoordigers van allerlei instanties in
Den Haag samen te brengen. Om het belang van de bijeenkomst aan te
geven, volgt een opsomming van de aanwezige vertegenwoordigende instel-
lingen:
- De burgemeesters van de grote steden;
- De Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
- Leden van de Eerste en lraeede Ramer;
- Vertegenwoordigers van de Landbouw Hogeschool;
- De Maatschappij voor Nijverheid en Handel;
- Bond voor Bedrijfsautohouders;
- Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw;
- Vertegenwoordigers van het Nederlands Landbouw Comité;
- Verbond van Fabrikanten Verenigingen;
- Vereniging Nederlandse Werkgevers;
- Centrsal Industrieel Verbond;
- Werknemers verenigingen;
- Werkgevers verenigingen.

Alle geledingen die direct of indirect te maken hebben.met het ver-
keersvraagstuk zijn aanwezig. Ook de pers is ruimschoots vertegenwoor-
digd, zij immers zal de resultaten moeten uitdragen.

De vergadering wordt gehouden aan de hand van een drietal stellingen:
1. De wegen beantwoorden reeds geruime tijd niet meer.zelfs aan matige

eisen van het tegenwoordige verkeer. De toestand is reeds nu zeer
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moeilijk.
2. Dat het steeds toenemend verkeer tot een ontwrichting van het verkeer

moet leiden als niet wordt ingegrepen.
3. Dat voor het economisch leven voor het verkeer voldoende en geschikte

wegen onmisbsar zijn.

Naar aanleiding van de eerste stelling wordt vastgelegd dat met name de
hoofdverbindingen onvoldoende zijn. De wegen naar het zuiden zijn al te
lang door schipbruggen en ponten moeizasm verbonden.

Bij stelling twee wordt aan de hand van statistische cijfers aange-
toond hoe groot de groei van het aantal voertuigen is geweest in de
voorgasnde jaren.

Bij stelling drie wordt de nadruk gelegd op de kosten van vervoer die
een belangrijk deel van de produktiekosten gaan uitmaken. Modern vervoer
is motorvervoer, dat ook voor de landbouw van belang is. Er zullen zowel
directe als indirecte besparingen zijn verbonden aan een modern wegen-
net. De exploitatiekosten van het gehele motorvoertuigenverkeer in Ne-
derland wordt globaal geschat op 150 miljoen gulden. De besparingen
zouden 30 tot 40x kunnen bedragen.

Naast deze economische motieven spelen ook psychologische factoren,
als gemak, genot en gezondheid een belangrijke rol. Goede wegen zullen,
door de lagere aanschaffings- en gebruikskosten, het vervoer per motor-
voertuig onder bereik van velen brengen en zodoende het motorvoertuig in
het groot, de nuttige rol doen vervullen, die de fiets in het klein
reeds vervult (175).

Het belang van deze vergadering ligt minder in directe resultaten dan
in het samenkomen van een groot aental belanghebbenden. Dit geeft de
omvang en het maatschappelijk belang van het probleem ean.

3.12.4.6 De ANWR wenst meer invloed op wegengebled

Ondanks deze belangrijke bijeenkomst krijgt het wegenvraagstuk nog
steeds niet die aandacht die het behoeft, noch bij de regering, noch bij
de bevolking, noch bij de direct belanghebbenden.

In 1915 onder de toenmalige minister Lely, krijgt het ontwerp tot
vaststelling van een rijkswegennet in de Tweede Kamer nog zo weinig
belangstelling, dat het niet eens komt tot een openbare behandeling. Hoe
de belangstelling voor het wegverkeer zich verder ontwikkelt, moge
blijken uit het feit dat pas in 1923 door de minister een commissie
wordt ingesteld tot onderzoek van de vraag, of en in hoeverre maatre-
gelen nodig zijn om te bevorderen dat de land- en waterwegen en de
spoor- en intercommunale tramwegen, op de meest economische wijze
dienstbsar gemaskt kunnen worden aan het vervoer van reizigers en goede-
ren. In het in 1924 uitgebrachte verslag schat men de lengte van het
primaire wegennet op ongeveer 3.000 lan. en het secundaire op circa 2.565
Ian. De kosten voor aanleg en verbetering van het primaire wegenstelsel
worden geraamd op f.225.000.000, die door een in te voeren wegenbe-
lasting moeten worden gedekt. Hiervan uitgaende zal men in drie-endertig
jaar de beoogde verbetering kunnen realiseren (176).

De AN4B is ontevreden over het resultast van de Groote vergadering,
met neme waar het de eigen Wegencommissie betreft. Bergsma signaleert
een tendens om de ANWB van de eerste pleats te dringen (177). Ook Redelé
is deze mening toegedaen en acht de tijd rijp om meer nsar buiten te
treden door middel van publikaties (178). Hij is het die op dit punt de
nodige activiteiten aan de dag legt, zowel binnen als buiten de ANWB.
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In 1926 verschijnt er van hem in De Nederlandsthe Mercttw een artikel,
"Wegen en Nijverheid", waarin hij aandacht besteedt aen het achter-
blijven van de wegenaanleg bij de ontwikkeling van het verkeer. Deze
materie heeft volgens Redelé te lang buiten de publieke belangstelling
gestaan. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht,
zijn nog steeds niet behoorlijk onderling verbonden en de overheid heeft
zelfs nog geen plannen in die richting. De verbindingen tussen Noord- en
Zuid-Nederland blijven moeizaam verlopen door veren, die bij ijsgang en
hoog water buiten bedrijf moeten worden gesteld en bovendien een gering
draagvermogen bezitten. Ontwerpen voor vaste bruggen moeten nog worden
gemaakt. Er is nooit aandacht besteed aan de vraag hoe het moderne
verkeer (vrachtauto en bus) en de spoorwegen op elkaar kunnen aansluiten
en elkaar aanvullen. Redelé ziet hierin veel perspectief. De bus en de
vrachtauto zullen ín zijn visie meer de rol van het lokale spoorwegver-
voer moeten gsan overnemen, terwijl de trein het vervoermiddel voor de
grote afstanden dient te worden. Dit zal een enorme bezuiniging in de
exploitatie kunnen betekenen (179).

In dat zelfde jsar verschijnt er van zijn hand een uitvoerige en
gedocumenteerde brochure onder de titel Wegett en Welvaan, over de noodza-
kelijkheid van de totstandkoming van een behoorlijk wegennet en de vele
voordelen, die dit zowel materieel als ideëel zal hebben. Daarvoor is
echter samenwerking tussen de verschillende departementen nodig en moet
belangstelling worden gewekt bij de vertegenwoordigers in de beide
Kamers. Hij ziet hierin een taak weggelegd voor werkgevers en werkne-
mers. Als voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers wil
hij beide groepen míddels zijn betoog aansporen en de betrokken partijen
voor het onderwerp interesseren (180).

Zijn eerstgenoemde publikatie is vooral bedoeld voor de Kamers van
Koophandel. Voor hen ziet hij een belangrijke taak weggelegd in het
bewustwordingsproces. Zij zouden zich enerzijds dienen te richten op de
industrie, de landbouw en de handel, anderzijds op het publiek en de
regering. Ten slotte is er voor f.200.000.000. geinvesteerd in motor-
rijtuigen, een bedrag dat produktief gemaakt moet worden.

Na enkele jaren moet Bergsma toch vaststellen dat door de instelling
van het Wegencongres, de Wegencommissie enigszins op de achtergrond is
geraakt. De Wegencommissie brengt wel pré-adviezen uit op de jaarverga-
dering van het Wegencongres, maar veel verder reikt haer invloed niet.
Vroeger bemoeide de Wegencotmnissie zich als enige met de wegen, nu zijn
daar ook Rijks en provinciale Ingenieurs, die adviezen kunnen ver-
strekken aan gemeentebesturen. Bergsma moet toegeven dat de ANWB zelf de
concurrentie in het leven heeft geroepen.

De positie van De Bruyn, als secretaris van zowel de Wegencommissie
als het Wegencongres maakt de zaek nog eens extra ingewikkeld.

Waar gemeenten vooral behoefte aan blijken te hebben is voorlichting.
Daarop zal de ANWB moeten inspelen, enerzijds door onderzoek en publika-
ties, anderzijds door zelf automobilist te zijn. de ANWB moet zelf de
weg op in plaats van alleen bureauwezk te doen. Wat de Wegencommissie
dus nodig heeft is een auto.

Behalve Redelé heeft ook De Bruyn reeds enige brochures geschreven,
waaronder De waarde van moderne wegen. In 1925 is hi j bezig met een werk je
over moderne asfaltwegen (181).

- Het Propaganda Cornité voor Wcgenvcrbetering

De 'Groote Vergadering' is niet geheel zonder resultaat gebleven. Na
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de vergadering zijn besprekingen gehouden over de voort te zetten actie
en over de instelling van een werkcommissie. Dit actiecomité krijgt de
naam Propaganda Comité voor Wegenverbetering, P.C.W. Het stelt zich ten
doel door woord en geschrift en door overleg met verschillende wegbe-
heerders, krachtig propeganda te voeren voor verbetering van het Neder-
landsche wegennet. Het Comité is samengesteld uit: H.W.O. de Bruyn,
secretaris van Het Nederlandsche Wegen-Congres, A.J. ten Hope, voorzit-
ter van de Bedrijfsautohouders, B.B.N., L.G. Kortenhorst, secretaris
van de algemene R.K. Werkgevers-Vereniging, als vertegenwoordiger van de
centrale organisaties der nijverheid; H.Molhuysen, secretaris van het
Koninkijk Nederlands Landbouwcomité, als vertegenwoordiger van de cen-
trale organisaties van de landbouw, B.W. baron van Welderen Rengers,
secretaris-penningmeester van de KNAC, als vertegenwoordiger voor het
toerisme en C.G. Vatlier Kraane, directeur N.V. Blaauwhoedenveem en
Vriesseveem en lid van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam, onder
voorzitterschap van E.J.Bergsma (182).

Deze organisatie wordt gefinancierd door bijdragen van de verschil-
lende belanghebbende organisaties, wat op zichzelf al de nodige proble-
men oplevert. In 1926 moet een oproep gedasn worden om meer financiele
steun teneinde de propaganda-arbeid op volle sterkte te krijgen (183).

De belangrijkste werkzaamheden hebben betrekking op propaganda in de
dagbladen, het verzamelen van onderzoeksgegevens, het verspreiden van
sluitzegels, het plaatsen van advertenties en het houden van vergaderin-
gen, congressen en excursies (184).

Het werk van het P.W.C. heeft ertoe bijgedragen dat de belangstelling
voor het steeds urgenter wordend probleem is toegenomen en niet alleen
meer wordt gekoppeld aan het toerisme, maer eveneens asn handel, in-
dustrie en landbouw. Een goed wegennet wordt steeds meer gezien als een
economische eis van de eerste orde.

De overheid volgt hierin maar langzaam. Tot 1925 is de uitgave voor
het rijkswegennet nauwelijks gestegen, terwijl het motorverkeer vijf tot
tienmaal drukker is geworden (185).

In 1928 wordt in een adres asn de Tweede Kamer eangedrongen op een
herziening van het Rijkswegenplan, wijziging in de organisatie en de
instelling van een Commissie van Overleg. Op dat moment moet de P.C.W.
constateren dat veel wegenverbeteringswerk in de toekomst overbodig zal
blijken als niet eerst een deugdelijk plan wordt gemaakt, waarbij de
toekomstige ontwikkeling wordt betrokken. De overheid krijgt het advies
een wegenplan vast te stellen dat in de toekomst moet voldoen aan de
behoefte. Daarbij zal een aental wegen moeten worden aengewezen voor het
doorgaand snelverkeer. Bij de samenstelling van het plan zal de overheid
overleg moeten plegen met gebruikers. Niet enkel over het te verbeteren
tracé, maar eveneens over de grondslagen van de wegenverbetering, de
volgorde en de wijze van uitvoering zal moeten worden nagedacht. Men
ziet hier een taak weggelegd voor een een permanent College van Advies,
waarin belanghebbenden moeten zijn vertegenwoordigd, naar het voorbeeld
van de Belgische Wegenread (186).

Zoala gezegd heeft het P.C.W. eveneens kritiek op de organisatie van
het ministerie van Waterstaat. Het P.C.W. stelt voor, over te gaan tot
centralisatie van de leiding voor de wegendienst. Verder richt de kri-
tiek. zich nog op de geringe en ondeakundige personeelsuitbreiding op
het betreffende ministerie (187).

Op grond van deze feiten acht het P.C.W. het wenselijk te komen tot
de instelling van een Wegenraed, als een commissie van bijstand, een
lichaam met een verder strekkend doel dan verzamelaar van klachten. De
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voorgestelde commissie moet een voortdurend contact mogelijk maken tus-
sen regering en meatschappij, en niet alleen adviseren, maar ook voor-
stellen doen aan of overleg kan plegen met de ter zake bevoegde minis-
tera en alle zodanige openbare lichamen die daarvoor in aanmerking komen
(188).

Een rijkscommrssie van overleg voor de wegenverbetering: De Wegenraad

In november 1928 kan de minister van Watersteat melden dat het wense-
lijk is gebleken een niet ambtelijke commissie van overleg in te stel-
len, welke op hoofdzaken en verder telkens als de minister dit oordeelt,
kan worden geraadpleegd over onderwerpen betreffende de wegenverbete-
ring (189). In deze commissie zijn afgevaardigden van KNAC, Bond van
Bedrijfsautohouders in Nederland, B.B.N., Unie van Chauffeurs en Overig
Automobiel Personeel, Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité, het Neder-
landsch Wegencongres, enkele burgemeesters, een industrieel, een tech-
nisch adviseur der Socieal-Hygiënische Commissie 2uid-Limburg, de Vere-
niging van Auto-Snelwegen en een inspecteur van het Verkeer te Gelder-
land, vertegenwoordigd onder voorzitterschap van E.J.Bergsma. Op 14
december 1928 wordt de commissie op het Departement van Watersteat
ge~nstalleerd (190).

3.12.4.7 Concrete aandachtsvelden ven de ANWR met betrekking tot wegenverbetering

- Vaste oeververhirrdingen

Een van de belangrijkste speerpunten tijdens de 'Groote Vergadering'
is het belang van een betere verbinding tussen noord en zuid, die tot
stand moet worden gebracht door de bouw van vaste oeververbindingen.
Deze doelstelling wordt ook overgenomen door het P.C.W. In 1927 ver-
schijnen in De Kampioen enkele artikelen met betrekking tot dit onder-
werp.

Men wijst op de eisen die aan de veren en schipbruggen, die tot dan
toe de belangrijkste verbindingen tussen noord en zuid vormen, moeten
worden gesteld als gevoig van de toename van het verkeer en de verande-
ringen in de aerd van het verkeer. Veel veren hebben een beperkt laed-
vermogen, terwijl de vrachten steeds zwaarder worden.

Tussen Amsterdam en Zsandam ligt in het Noordzeekanaal bij Hembrug
een pontveer, dat nog met een~handkabel moet worden voortbewogen. Het
aantal voertuigen, dat daer jaarlijks oversteekt, ia in enkele jaren
sterk gestegen. In 1923 zijn dat 18.000 voertuigen, in 1924 is dat
aental gestegen tot 40.000, in 1925 tot 63.000 en in 1926 zijn het maar
liefet 116.118 voertuigen en 632.782 personen die de oversteek meken. Er
is dus sprake van een enorme groei, die het gevolg is van toenemende
industrie en handel in dat gebied.

Andere knelpunten bevinden zich bij Nijmegen en Arnhem. Op de Waal
tussen Nijmegen en Lent zijn twee motorponten terwijl bij Arnhem gebruik
gemaakt wordt van een achipbrug. De eerstgenoemde ponten vervoeren in
1926 totaal 1.221.175 personen van wie 378.081 met een rijwiel, 17.133
personen met een motorrijwiel, 103.939 auto's met bestuurder. verder
nog 1.019 motorrijwielen met zijspan, 1.369 onbevrachte meubelwagens met
bespanning en begeleiders, 23.837 onbevrachte en 21.399 bevrachte vier-
wielige wagens, 1.901 blok- en lange wagens, 12.287 tweewielige wagens
met paard en voerman, 2.811 krui- of handwagens, 5.682 psarden, 937
veulens en 4.416 kalveren en honden.

Van de schipbrug te Arnhem maken op woensdag S augustus 1926, 339
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auto's richting Arnhem en 285 auto's in omgekeerde richting gebruik. Op
zondag 1 augustus zijn de cijfers respectievelijk 277 en 288 (191).

Met deze tellingen wil men kracht bijzetten aen de voorgestelde
verbeteringen van het wegennet en de overheid overtuigen van de nood-
zsak ervan.

Er is op dat moment een begin gemaakt met de bouw van de brug aan het
Katerveer, over de IJssel. Plannen voor bruggen over Rijn, Waal en
IJssel zijn nog in studie bij een provinciale commissie.

Het voeren van actie ter verbetering van de rivierovergangen wordt op
verzoek van de ANWB later overgenomen door de Kamers van Koophandel, met
name van Breda en Tilburg (192). Na 1930 zal hieraan nog veel aandacht
aan worden besteed.

- De weRenhetaslinR aLs middet in dr sMjd vonn c~tere weRen

Van de aanvang af hebben de Vereniging het Nederlandsch Wegen-Congres
en de Wegencommissie van de ANWB zich gebogen over het vrasgstuk van de
financiering van de wegeneanleg en -verbetering. Het Nederlandsch Wegen-
Congres heeft dit probleem op de eerste algemene vergadering in december
1921 reeds aan de orde gesteld, waerbij het wegenvrsagatuk wordt eange-
duid als een economisch vraagstuk. De Wegencommissie heeft een brochure
gewi jd asn deze materie, getiteld: Behooren de weggeóruikers bij te dragen in de

kosren van onderkoud en verbetering van ons wegenner7 Hierin wordt een eantal idee-
en uitgewerkt, dat later als uitgangspunt dient voor een speciael daar-
toe ingestelde commissie, de commissie Everts, genoemd naar de voorzit-
ter van het Nederlandsch Wegen-Congres, prof.ir. S.G. Everts. Deze
commissie krijgt de opdracht een aantal ideeën pasklaar te maken voor de
rijks- en provinciale wegenpolitiek.

Nederland kent tot het midden van de jaren twintig geen uniform
systeem met betrekking tot het heffen van belastingen op het weggebruik.
Elke provincie heeft het recht dit naar eigen goeddunken te regelen
voorzover het wegen betreft die onder provinciasal beheer stsan. Er
blijkt een duidelijke relatie te bestsan tussen wegbeheer en de toestand
van de wegen. In Groningen en Noord-Brabant zijn de wegen het best
onderhouden dank zij het feit dat beide provincies een groot wegennet in
beheer hebben en voor het gebruik ervan een retributie, het zogenaamde
weggeld, heffen van de weggebruikers. Andere provincies hebben veelal te
weinig wegen in beheer om belasting te kunnen heffen. De belangrijkste
verbindingen zijn in beheer bij gemeenten, waterschappen en commissies.

Ondanks het feit dat men ervan overtuigd is, dat het heffen van
wegenbelasting de beste oplossing vormt voor het wegenvreagstuk, blijkt
een provinciale heffing zoals tot dan toe gebruikelijk is, uitermate
hinderlijk voor het moderne verkeer. De enige oplossing is een centrale
wegenbelasting.

Het werk van de commissie Everta moet uiteindelijk leiden tot een
wetsontwerp in de richting van een centrale wegenbelasting. De voorstel-
len van de commissie Everts worden vervolgens door een nieuwe commissie,
de commissie Patijn bestudeerd en door de Commissie Fokker gebracht tot
een ontwerp van wet (193). Voor het zover is, wordt de ANWB gevraagd om
commentaar te leveren op de voorstellen dat wordt vastgelegd in een
geheim rapport (194). Het is met name de motorcommissie die zich over
deze zaek buigt.

In 1926 wordt het wetaontwerp binnen de ANWB, de KNAC en de RNMV
besproken. Men is tevreden met het initiatief, maar heeft toch nog wel
enkele opmerkingen. In de eerste plasts is men van mening dat een pe-
riode van ruim dertig jear, om het wegennet op peil te krijgen veel te
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lang is. Ook zal de regering nsast het heffen van belasting, over
moeten gaan tot het aangaan van leningen, waarvan de rente en de aflos-
sing betaald moeten worden uit het Wegenfonds, wearin jaarlijks minimaal
f.4.500.000. moet worden gestort. Bovendien zullen de overschotten aan
belasting niet moeten worden toegevoegd aan de algemene middelen, maar
worden toegevoegd aan het Wegenfonds.

Een ander belangrijk punt vormt de procedure rond onteigening van
grond ten behoeve van wegenaanleg. De drie genoemde organisaties pleiten
sterk voor een vereenvoudiging van de bestaande procedure. Wat de voor-
gestelde tarieven eangaet, is men van mening dat kleine auto's in verge-
lijking met andere voertuigen te zwaar worden belast. Bovendien ziet men
liever geen belasting geheven op stoom- en motorwalsen, die worden
ingezet bij de aanleg van wegen (195). Bij de bespreking van het wets-
ontwerp zijn naast bovengenoemde organisaties, ook vertegenwoordigers
van het ministerie van Waterstaat, de verschillende commissies van
voorbereiding, Kamers van Koophandel en de Overijsselse Landbouw Msat-
scheppij aanwezig. De conclusies van de bespreking worden gezonden aan
de regering en de Staten Generaal. Met ingang van 1 mei 1927 treedt de
nieuwe belastingwet in werking (196).

Uit het ingestelde wegenfonds moet de aanleg en verbetering van het
wegenstelsel worden gefinancierd. Er zijn afspraken gemaakt over de
omvang en de snelheid waarmee de bedragen in het fonds moeten worden
gestort. In de belastingwetgeving is oorspronkelijk gerekend op een
storting in het Wegenfonds van 30i van de opbrengst van de rijwielbelas-
ting in het eerste jasr, 60x in het tweede jaar en 90x in het derde
jaar, met ingang van 1926. Maar in 1926 is dit bedrag door vertraging
van de wet niet gebruikt en beschikbaar gebleven voor 1927. Men heeft
echter verzuimd de extra reserve in de begroting op te nemen, waarover
de ANWB, in het bijzonder de wegencommissie, nogal ontstemd is. In feite
kan het departement van Waterstaat over voldoende geld beschikken msar
kan dit als gevolg van onvoldoende deskundig personéel, niet verwerken.
Dit gegeven vormt een van de aanleidingen aan te dringen op de instel-
ling van een Wegenraad (197).

- WeRenverbeleripg en werki~ertcha)~nR

Als gevolg van de vertraging die de belastingwet heeft oplopen,
blijft ook de begroting voor de wegenaanleg achter bij de planning.

De vraag doet zich voor of het wenselijk i s, in tijden van een
slechte arbeidsmarkt, om, met het oog op de verruiming van de werkgele-
genheid, de uitvoering van openbare werken te bevorderen en zo ja, hoe
moet men dan in de financiering van die werken voorzien. Deze vreag
wordt aan de orde gesteld door de Nationale Vezeniging tegen de Werk-
loosheid. Ook de ANWB heeft hierover een eigen standpunt ontwikkeld bij
monde van H.W.O. de Bruyn, secretaris-ingenieur van de Wegencommissie.
Hij wijst vooral op het produktieve karakter van de wegenaanleg. De
tewerkstelling van werklozen ziet hij als een nevendoel. 21j zullen
hooguit het meer ongeschoolde werk, zoals grondwerk, kunnen verrfchten,
terwijl voor de aenleg van wegen in het algemeen vooral behoefte bestaat
aan geschoolde arbeiders. Belangrijker dan werkverschaffing i s de werk-
verruiming, die een direct gevolg is ven de uit te voeren werken, voor
onder andere grondwerkera, strsatwerkers, vakarbeidere en vervoerders.
Werkverschaffing heeft een tijdelijk karakter en moet gezien worden als
nevenbaten. De eigenlijke produktiviteit is blijvend ala gevolg van
zowel directe els indirecte besparingen. Goede wegen betekenen voor de
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weggebruiker, minder slijtage van banden en voertuig, lagere reparatie-
kosten en minder benzineverbruik, terwijl als indirecte besparingen
wordt gewezen op de verbetering van de bestaansvoorwaerden en verruiming
van de bestaansmogelijkheden. Deze zijn niet in geld uit te drukken. De
ANWB pleit op deze gronden meer voor een verhoging van de begroting, om
de aenleg van wegen te kunnen versnellen en minder voor de inzet van
werklozen (198).

3.12.5 Verkeersopvoeding: het mobiel gemaekte publlek moet worden opgevoed tot
verkeersdeelnemer

Het werk van de ANWB heeft zeker bijgedragen tot de mobilisering van
brede lagen van de Nederlandse bevolking. De fiets is gemeengoed gewor-
den, de motor en de auto beginnen in toenemende mate hun weg in het land
te vinden.

De drukte op de wegen neemt toe en de veiligheid dientengevolge af.
Eerst is er het verkeer later komen de regels, die een oplossing moeten
bieden voor de ontstane problemen. Het bestuur van de ANWB is er in
toenemende mate van overtuigd, dat ean de groei van het aantal ver-
keersongevallen iets moet worden gedsan. Een van de belangrijkste midde-
len om dit probleem te lijf te gasn, is de verkeersopvoeding van de
bevolking. Maar een vaste lijn waarlangs men zou moeten werken ontbreekt
nog.

De rol van de overheid is weliswaar groeiende, maar in veel op-
zichten toch nog steeds beperkt. Op het gebied van de verkeersopvoeding
wordt alles nog aan het particulier initiatief overgelaten. Toch is het
intussen al wel usance geworden dat de minister van Watersteat, san de
drie verenigingen in Nederland die op het gebied van verkeer deskundig
geacht kunnen worden, de ANWB, de KNAC en de KNMV, bij problemen om een
gemeenschappelijk advies vraagt. Dit is onder andere het geval bij het
ontwerpen en invoeren van wetten met betrekking tot het verkeer zoals de
herziening van de Motor- en Rijwielwet en het Motor- en Rijwielregle-
ment.

3.12.5.1 Voorstel tol invcering van rijbewijs voor automobilisten

In verband met de toenemende verkeersonveiligheid is door de Ko-
ninklijke Nationale Bond voor het Reddingwezen en Eerste Hulp Bij Onge-
lukken 'Het Oranje Kruis' in 1919 een rapport uitgebracht in zaké vecbe-
tering van de veiligheid van het snelverkeer. Bovendien komt er uit de
kringen van de beroepschauffeurs, bij monde van de Nederlandse Chauf-
feurs Vereniging, het verzoek om een chauffeursexamen in te voeren en
tot die tijd de afgifte van rijbewijzen op te schorten. Rijbewijzen
worden op eanvrasg verstrekt zonder dat daersan speciale eisen zijn
verbonden. Het in bezit hebben van een auto is reeds voldoende. De
miníster van Waterstsat zendt een schrijven san de ANWB met het verzoek,
over de instelling van een exemen voor chauffeurs en een geneeskundig
onderzoek, in overleg met de andere belanghebbende organisaties, de
KNAC en KNMV, advies uit te brengen (199). Binnen de ANWB wordt deze
zaak besproken tijdens een vergadering van het algemeen bestuur. G.A.Pos
heeft deze kwestie reeds meermalen besproken binnen de L.I.A.T, wearin
naast toeristenverenigingen ook automobilistenverenigingen zijn verte-
genwoordigd. In Duitsland en Frankrijk zijn reeds examena ingevoerd, in
Engeland, Nederland en België nog niet.
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In Nederland voelt het bondsbestuur weinig voor een dergelijk exa-men. In de eerste plaats acht men een dergelijk examen niet in hetbelang van de verkeersveiligheid, omdat het woeste rijden daarmee niet
wordt tegengegaan. Men ziet het meer als een technische kwestie. Boven-dien stuit het voorstel af op de praktische onhaalbaarheid, met name ophet platteland (200). Men vreest dat het examen weinig objectief zalzijn en omkoperij in de hand zal werken. Bovendien acht men het onmoge-lijk motorrijders te examineren en kost de hele operatie teveel tijd,
omdat maximaal tien examens per dag kunnen worden afgenomen (201). De
minister neemt voorlopig het standpunt van de ANWB in deze over (202).

De commissie voor het motortoerisme voelt zeker wel voor een aanpak
van het probleem van de verkeersveiligheid, maar ziet meer heil in hetaanpakken van roekeloze automobilisten en motorrijders op justitieel
niveau. Men richt daartoe een verzoek aan de minister van Justitie ommeer op te treden tegen deze weggebruikers op grond van artikel 15 van
de Motor- en Rijwielwet, of op grond van plaatselijke verordeningen opde maximumsnelheid, die in sommige plaatsen wel erg aan banden is gelegd
(203). Een maximumsnelheid van tien kilometer per uur is weliswaar een
uitzondering, maar wordt toch hier en dear nog verordend.

Verder wenst de bond een bijdrage te leveren in de bevordering van de
verkeersveiligheid door de voertuigen beter uit te rusten. Hiertoe
worden op diverse gebieden proeven genomen onder leiding van deskundi-
gen. In 1919 en 1920 is vooral gezocht naar een betere verlichting voor
motorvoertuigen. De bestaande verlichting werkt vaak verblindend en
betekent daardoor een gevasr voor het verkeer. De ANWB heeft in 1919,zonder de KNAC en de KNMV erin te kennen, contact gezocht met ir. Lely
van Philips en prof. De Haas van de Technische Hogeschool van Delft, methet verzoek zitting te willen nemen in een commissie van proefneming
(204). De proeven met 'holophane glazen' en 'acetylene lantaarns' mis-
lukken. Na enige tijd worden nieuwe materialen en stoffen gevonden diebeter bruikbaer blijken. Als de proeven gunstige resultaten beginnen afte werpen worden de samenwerkende verenigingen erbij betrokken, zodat
toch een gezamenlijk advies naar de minister kan worden gezonden.

De kwestie van de rijbewijzen blijft vervolgens enkele jaren rusten,
maar komt in 1924 opnieuw aan de orde als sprake is van een herziening
van de Motor- en Rijwielwet. De minister wil een artikel opnemen waarin
wordt vastgelegd dat een bestuurder van een motorrijtuig voortaan na eenaf te leggen proefrit een verklaring moet kunnen overleggen waarin staat
dat hij de vereiste bekwaamheid voor chauffeur bezit.

In Frankrijk is het uitgeven van rijbewijzen toegewezen aen de Uniondes Toeristes Nationaux. Hoewel de Nederlandse regering wellicht bereid
is dit in Nederland over te laten ean de ANWB, is Bergama er niet voor,omdat hij onenigheid met de andere automobiel- en toeristenverenigingen
vreest (205).

Als de minister van Waterstast in 1925 een verzoek om advies zendt,inzake het onderzoek naar de vaerdigheid van bestuurders van motorrij-tuigen, is met name het bestuur van de ANWB en de RNAC weinig toeschie-telijk. De RNMV, de BBN en de Bond van Particuliere Chauffeurs
ondersteunen het voorstel tot het afnemen van een examen. Het bestuurvan de ANWB realiseert zich wel, dat het zich beachikbaar stellen om deproef van vaardigheid af te nemen veel extra werk betekent, masr laatvoorlopig de bezwaren die er san kleven zwaarder wegen. Het advies vanDe ANWB luidt dan ook voorlopig: alleen doen wat we niet kunnen laten.

Wellicht is het ook mogelijk om een proefrit als regel op te nemen,
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maar deze slechts bij uitzondering te houden (206). Na overleg tussen de
verschillende partijen komt men tot de conclusie dat het wenselijk is om
een centraal bureau te stichten uit de vier betrokken verenigingen, de
ANWB, RNAC, KNMV en BBN, dat belast zal worden met de behandeling van de
aanvragen voor het rijvaardigheidsbewijs (207). Men komt overeen om .I.G.
van Turenhout, oud-medewerker van de ANWB en KNMV aan te wijzen als
directeur van het Bureau voor afgifte van rijvaardigheidsbewijzen (208).
In januari 1927 wordt besloten de rechtspersoonlijkheid aan te vragen
voor het bureau en er een vereniging voor in het leven te roepen (209).
Uit de notulen van 1928 blijkt dat het Centraal Bureau geen rechtsper-
soonlijkheid heeft, maar dat er sprake is van een maatschap (210).
Zolang het motor- en rijwielreglement nog niet is afgekondigd, heeft Van
Turenhout nog weinig te doen. Pas per 1 september 1927 wordt door de
minister machtiging verleend tot de afgifte van genoemde verklaringen.

Behalve dat het Centraal Bureau voor de afgifte van rijvaardigheids-
bewijzen de aanvragen moet behandelen, draagt dit bureau ook de even-
tuele financiële risico's. Wordt er daarentegen winst gemaskt, dan komt
deze vanzelfsprekend ook ten goede aan de deelnemende verenigingen. De
door het rijk ef te geven bewijzen gaan f.10. kosten, die welke door
het Centraal Bureau worden afgegeven f.4.. De minister behoudt zich het
recht voor, te beslissen omtrent het bedrag dat ezaminandi moeten beta-
len (211).

Niet alleen op gebied van de verkeersveiligheid, maar ook op het
gebied van verkeersoverlast worden de eerste schreden gezet. In 1919
wordt op initiatief van de KNAC eandacht besteed aan het gebruik van de
open uitlaat van motorvoertuigen buiten de bebouwde kom. Deze uitlaten
veroorzaken veel stank- en lawaaioverlast. Men verzoekt de minister
dearom deze zowel binnen als buiten de bebouwde kom te verbieden (212).

3.12.5.2 Propaganda voor de verkeersveiligheld, verkeersonderwiJs op scholen

In toenemende mate is men het er over eens, dat een der voornaamste
middelen om het groeiend aantal verkeersongevallen tegen te gaan de
verkeersopvoeding van het volk is. Echter op welke wijze dit moet ge-
schieden, daarover bestaat aanvankelijk nog geen duidelijk beeld.

De verkeersopvoeding krijgt met name in de jaren twintig, een steeds
belangrijker plaets in het werk van de bond. Er bestaat in die tijd
nauwelijks enige vorm van georganiseerde begeleiding van verkeersdeelne-
mers. Als er al wat gebeurt, dan komt dat voort uit particulier ínitia-
tief. De ANWB die al vroeg overtuigd is van het belang van een goede
verkeersopvoeding, ziet hierin een taak weggelegd. Voor 1924 wordt op
de begroting f.3.000. gereserveerd voor de propaganda voor
keersveiligheid.

Voor de verkeersopvoeding wendt de ANWB
len. De bond dringt er bij de acholen op
te nemen in het onderwijspakket. Men laat
kunnen worden als illustratie bij de

Voorts heeft men, zoals gezegd,

de vec-

zich allereerst tot de scho-
ean het verkeersonderricht op
platen drukken, die gebruikt

verkeerslessen (213).
plannen om een film te laten maken

die gedzaaid kan worden in de bioscopen,
publiek te bereiken.

om op die manier een groter

de ANWB-uitgave van RegelsEen volgende stap is de asnbeveling van
voor den weg en het werkje van Fr. van Realte, [~eilrgheid voor Alles. Dit laat-
ste blijkt vooral geschikt als leesboekje voor de hogere klassen van het
lager onderwijs. Een echte handleiding voor het verkeersonderricht
staet nog niet. Verder ziet de ANWB wel wat in het optreden van
politie in acholen, maer moet tegelijkertijd vaststellen dat dit

be-
de
nog
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maar nauwelijks gebeurt. De verkeersplaten die door de Amsterdamse Ver-
keerscommissie en de Tucht-Unie zijn verspreid, blijken niet aan het
doel te beantwoorden. De bedoeling komt niet over bij het publiek. Zo
zijn er reeds vele initiatieven, als lezingen, sluitzegels, brochures
en tekenwedstrijden onder kinderen, onder andere uitgeschreven door een
speeltuinvereniging te Amsterdam, die in meerdere of mindere mate succes
hebben.

Het belang van een betere verkeersveiligheid begi.nt langzaam maar
zeker door te dringen. In Amsterdam hebben burgemeester en wethouders in
1926 het plan opgevat om een commissie in het leven te roepen die zich
moet gaan bezighouden met de jeugd en de verkeersveiligheid. De taak van
de commissie is na te gaan, of en zo ja, welke maatregelen kunnen worden
genomen, opdat de scholen medewerking zullen verlenen aan de verkeers-
veiligheid. In deze commissie, de School-Verkeersveiligheids-Commissie,
zijn opgenomen een lid van de Gemeentelijke Verkeerscommissie, een lid
van het Rijksschooltoezicht, een lid van het Gemeentelijk Srhooltoe-
zicht, een hoofd van een school en een onderwijzer (214). Een jaar later
verschijnt een eerste rapport (215). Hierin wordt aandacht besteed aan
de noodzsak van het verkeersonderwijs op scholen en de teak van de
politie inzake beveiliging van de schooljeugd, voorlichting aan ouders,
gemeentebesturen en scholen. Verder is er onder 492 scholen voor open-
baar en bijzonder lager en uitgebreid onderwijs en 93 scholen van voor-
bereidend onderwijs een enqu2te gehouden nsar het verkeersonderwijs en
de wenselijkheid van meer maatregelen (216).

Verder laat de minister van Onderwijs in 1926 weten dat hij de hoofd-
inspecteurs van het lager onderwijs heeft verzocht het verkeersvraagstukte bespreken en door hun tussenkomst de gemeente- en schoolbesturen teherinneren aan hetgeen in 1924 is eanbevolen (217). Het zal nog tot ne
1930 duren, voordat ook daadwerkelijk sprake is van ruime aandacht voordit vraagstuk. In 1931 wordt de eerste Vereniging voor Veilig Verkeeropgericht te Amsterdam (in hoofdstuk IV wordt hierop teruggekomen).

In 1926 wordt J.H. Slicher, dagelijks bestuurslid van de ANWB, door
de Inspecteur van het Lager Onderwijs te Venlo uitgenodigd om ter gele-
genheid van de zesde Roermondse Onderwijzersdag, een lezing te houden
over de bevordering van de verkeersveiligheid, teneinde de medewerking
te verkrijgen van de onderwijzers en opvoeders (218).

Ook toont het bestuur belan~stelling voor wat men in het buitenland
op dit gebied wordt gedaan en moet men vaststellen dat er nog veel
mogelijkheden zijn om iets te doen aan de verkeersopvoeding. In een
artikeltje in De Kampioen wordt gewezen op de mogelijkheid om te komen
tot de oprichting van een semi-officieel lichaam in de trant van de
Amerikaense National Safety Council, waarin alle actie op het gebied van
de verkeersveiligheid wordt gecentraliseerd. Voor Nederland denkt men
aan een samenwerking tussen de provincies, gemeenten, departement, ANWB,
KNAC, BBN, KNMV, Propaganda Comité voor Wegenverbetering, Tucht-Unie,
RAI, verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen (219).

Tot een verkeersveiligheidsraad komt het echter niet, wel wordt in
maart 1926 een nationaal veiligheidacongres georganiseerd. Het erecomité
wordt gevormd door de commissaris van de Roningin in Noord-Holland, deburgemeesters van de grote steden, de secretaris generaal van Volksge-zondheid,.de voorzitter van de ANWB, vijf miniatera, te weten van Bin-
nenlandse Zaken en Landbouw, van Onderwijs Runsten en Wetenschappen, van
Waterstaat, van Arbeid Handel en Nijverheid en van Oorlog, waarmee hetbelang ervan door de overheid uitdrukkelijk wordt onderstreept.
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In zijn openingswoord wijdt de voorzitter van het congres, dr.
N.M.J. Jitta, voorzitter van de gezondheidsread, enige aandacht aen het
aantal verkeersongevallen in de grote steden.

Tabel 21. Aantá ongrva!!en in de grote steden in 192f rn 1925

Amsterdam Rotterdam Den Haas[ Utrecht
1924 4.093 2.475 1.885 733
1925 5.575 3.514 2.252 898

Bron: De Rampioen 1926, 321

Bij deze ongevallen in 1925 vallen in genoemde vier steden samen 120
doden en 1.014 zwsargewonden. In 12,9Z van het aantal gevallen betreft
het kinderen van 6 tot 11 jaar, in 18,9x jeugdigen van 11 tot 18 jear
(220).

Een van de aprekera tijdens het congres ia de voorzitter van de ANWB,
E.J.Bergsma. Hij wijst op de positíeve invloed die uitgast van wegenver-
betering en verbreding en van een meer rationele verdeling van het
verkeer over de breedte van de weg. Hij wijst toch vooral op de rol van
het politietoezicht op het verkeer, een toezicht dat nsar zijn mening
nog veel te wensen overlaat, omdat de politie niet bekwaam ia voor hear
teak. Schuldige in deze ia de overheid, die hierin tekort achiet. Berga-
ma vraegt zich af, of het wel verantwoord is de handhaving van de
Rijkawet over te laten nan particulieren en de veiligheid in handen te
leggen van burgers, die in feite de vezantwoording hiervoor niet kunnen
dragen. Hij doelt hiermee op de vrijwillige verkeersinspecties. Een
veilig en ongeatoord vErkeer is een primaire eis voor handel en nijver-
heid en dus voor de primaire behoeften van de mene. Hierbij heeft de
overheid te streven naar meer veiligheid. Een rechtsstaet houdt niet op
met het maken van wetten, maar moet deze ook contzoleren, waarbij de
ataat zeker gebruik zal mogen maken van deskundige particulieren.

De conclusie van het congres is te komen tot een conferentie van
deskundigen die een gedegen adviea kan uitbrengen over zaken die moeten
leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid (221).

- Venkeersonderricht op een nijver-heidsschoo! te Ween

Eén voorbeeld van verkeeraonderwija trekt in die tijd veel asndacht
met name ven de ANWB en er wordt dan ook regelmatig over gepubliceerd in
De Kampioen. In Weert ie een nijverheidsechool (ambachteschool), die
naaet vakkennie ook het verkeersonderricht in het leerplan heeft opgeno-
men. Dit vak wordt gegeven door de initiatiefnemer, de directeur vnn de
school A.Hootsmana. Elke leerling krijgt gedurende drie jnar, een half
uur per week in groepen van vijf tot tien leerlingen verkeerelee ,
wsarbij men zowel aan de praktijk ale aan de theorie aandacht besteedt.

Deze echool leidt onder meer leerlingen op tot metaalbewerker en
auto-monteur. Juiet voor deze lantste groep wordt deze aanvullende
opleiding van groot belang geacht.

De directeur heeft ten behoeve vnn zijn leasen een maquette ontworpen
die door de leerlingen ia uitgevoerd en wordt door de deskundigen van de
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ANWB, die voor een der lessen zijn uitgenodigd, zeer positief beoor-
deeld, zowel naar kwaliteit als naar inzicht in de materie. Naast deze
maquette heeft men achter het schoolgebouw een soort verkeerstuin inge-
richt, die tevens dient om oude herstelde voertuigen uit te testen. In
deze tuin is een verkeersopstelling gemsakt, die het de leerlingen
mogelijk maakt in de praktijk te oefenen. De leerlingen van deze school
worden zodoende opgeleid tot zowel monteur, wielrijder en chauffeur,
maar ook tot voerman en voetganger (222). Dit initiatief wordt door de
ANWB zo gewaardeerd, dat men besluit een soort proef af te nemen om de
kennis te testen. Geslaagden zullen worden onderscheiden met een insig-
ne. Bovendien is men van plan veel ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
die gezien wordt als een goed voorbeeld voor andere scholen. Verschei-
dene autoriteiten op het gebied van verkeer, onderwijs en overheid
worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het afleggen van het examen
(223). Op 13 juli 1927 is het zover. Aanwezigen bij het examen zijn
behalve de directeur van de school A.Hootsman, N.B.A. Norck, inspecteur
van politie te Weert, E.Bergsma, A.Meyes, J.H.Slicher en A.TH.Labou-
chère, namena de ANWB, W.H. Cool inspecteur van het nijverheidsonder-
wijs, A. Alma, luitenant kolonel Koninklijke Marechaussee, en P.H.E.
Hupperetz wethouder, waarnemend burgemeester en voorzitter van het
schoolbestuur. Verder nog vertegenwoordigers van de Vrijwillige Ver-
keers-inspectie Limburg, de bond van directeuren voor het nijverheidson-
derwijs, ANWB consuls, schoolbesturen en leraren (224). De asnwezigheid
van zoveel verschillende maatschappelijke groeperingen benadrukt het
belang dat aan dit initiatief wordt gehecht.

De deelnemers aen het verkeersexamen moeten eerst een aantal schrif-
telijke vragen beantwoorden, bestaande in het sangeven van de betekenis
van de verschillende waarschuwingsborden. Daarna krijgen ze om beurten
een aantal vragen te beantwoorden en worden beoordeeld aan de hand van
hun verrichtingen op de verkeersmaquette, waarbij ze nu eens als wiel-
rijder, dan als voetganger, autobestuurder of karrevoerder moeten optre-
den. Het tweede gedeelte van het examen wordt in het verkeerspark afge-
legd (225).

Weert is de eerste school die op deze wijze het verkeersonderricht
aanpakt. Wel wordt het boekje Regels van den weg op meer scholen behan
deld en wordt de ANWB benaderd om inlichtingen betreffende het verkeers-
onderzoek (226). Voor zover bekend heeft het voorbeeld van Weert nauwe-
lijks navolging gekregen. Er is slechts één voorbeeld meer bekend (227).

3.12á.3 AlcohoHsme en verkeer anverenfgbaar geacht

Een ander belangrijk aspect binnen het streven nsar een veiliger
verkeer is het terugdringen van het gebruik van alcohol in het verkeer.
Ook voor dit probleem bestaen nog geen wettelijke regelingen. Door de
Nationale Commissie tegen het Alcohalisme wordt een speciale commissie
opgericht die zich met dit probleem gaat bezighouden, de bijzondere
commisie voor alcoholbestrijding bij het snelverkeer. Deze organiseert
in 1926 een congres, met als doel de problemen in een breder verband te
bespreken. Ook de ANWB is erbij asnwezig en publiceert de conclusies in
De Kampioen. Uit proeven die genomen zijn op het psychologisch laborato-
rium van de Rijksuniversiteit te Utrecht is komen vast te staan, welke
gevolgen alcoholgebruik heeft voor het rijgedrag en het reactievermogen
van de autobestuurder. Verder is uit onderzoek gebleken, dat er een
relatie bestaet tussen het gebruik van alcohol en werktijden. Op grond
hiervan stelt het congrea voor ~en wettelijke regeling te treffen met
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betrekking tot werkti'jden. Er moet gezorgd worden voor goede schaft- en
wachtlokalen waar koffie geschonken wordt. Hoewel men in dit opzicht
vooral voor organisaties buiten de overheid een taak ziet weggelegd, is
men toch van mening dat vooral in het begin van de strijd de overheid
zal moeten optreden, met name als sanctionerende instantie (228).

3.12.5.4 Vr~jwillige verkeersinspecties biJ gebrek aan overheidstcezicht

In 1923 wordt een plan gelanceerd wasrbij de oprichting van een
vrijwillige verkeerspolitie wordt bepleit. Een van de voozgeatelde taken
is het opvoeden van leerlingen met betrekking tot verkeersveiligheid.
Het gemeentebestuur van Leeuwarden heeft onder de leerlingen van de
scholen het boekje Regels voo~ den weg, uitgegeven door de ANWB, verspreid.
Voorts hebben 35 automobilisten en motorrijders zich bereid verklaard,
de politie in of op hun voertuig mee te willen nemen om controle op de
naleving van de regels uit te voeren (229). Dit voorbeeld vindt in
steeds meer provincies navolging en functioneert tot aen de Tweede
Wereldoorlog.

Belangrijkste reden voor de oprichting van deze provinciale vrijwil-
lige verkeersinspecties is het gemis asn overheidsbemoeiing op dit
gebied.

In 1925 wordt de Bond van Vrijwillige Verkeersinspecties opgericht.
Hoewel deze ínspecties vanuit het particulier initiatief zijn ontstsan,
heeft de ANWB steeds, indiep daarom werd gevraagd, zijn medewerking en
financiële steun verleend, zo ook bij de oprichting van genoemde band
(230).

3.12.8 Modernisering van wegmeubllalr els van het moderne verkeer

De wegwijzers zijn oorspronkelijk bedoeld voor wielrijders, maer in
toenemende mate ook voor automobilisten. Dit stelt nieuwe eisen aan de
uitvoering en we zien dan ook een geleidelijke wijziging in de construc-
tie en de opschriften ontstean. De afinetingen veranderen met het sneller
wordende verkeer van 15 cm via 18 cm near het zogenaamde stadsmodel-
wegwijzer ven 60 bij 40 cm in 1912. In 1925 wordt het model opnieuw
aangepast aan het snellere verkeer en veranderen de afinetingen in 70 bij
50 cm.

Een dergelijke aanpassing betekent een forse financiële last, zodat
er weinig geld overblijft voor uitbreiding. Het aantal wegwijzera blijft
om die reden dan ook gedurende de twintiger jaren vrijwel gelijk (zie
~ijlage xlv).

3.12.6.1 Rijkssubsidie voor wegwiJzers

Na de Eerste Wereldoorlog moeten de wegwijzers die om veiligheidsre-
denen zijn ontarmd, worden hersteld. Behalve veel tijd, kost deze
operatie ook veel geld. De overheid zal voor een deel hierin voorzien
door het verstrekken van een subsidie. De kosten voor herstelwerkzaamhe-
den blijken echter al spoedig hoger dan is voorzien. Zowel het materiaal
als arbeidskosten hebben in de voorgaande jaren sterke kostenstijgingen
ondergaan, zodat de bijdrage van de overheid niet toereikend is. De
totale herstelkosten bedragen in 1919 f.30.000, waarvan de overheid maar
f.24.000. voor hasr rekening neemt (231). Deze bijdrage van de overheid
moet los worden gezien van toekomstige bijdragen, omdat deze nog heeft
te maken met het herstel van de wegwijzers die ala gevolg van de oor-
logssituatie moesten worden verwijderd. Het bestuur van de bond wil
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voor de toekomst liever een subsidie van de overheid voor elke wegwijzer
afzonderlijk dan een totaal bedrag, inclusief een bedrag voor onderhoud.
De ANWB wenst wel het beheer te behouden. Men dient in 1919 een voorstel
in bij het ministerie van Waterstsat, zodat deze hiermee voor de begro-
ting van 1920 reeds rekening kan houden (232). Niet alleen de minister
wordt hiervoor benaderd, maar ook bevriende Kamerleden worden met een
bezoek vereerd. Verscheidene leden van het dagelijks bestuur hebben
binnen die kringen relaties, waar men van tijd tot tijd dankbaar gebruik
van maakt.

De minister van Waterstaet blijkt in principe niet ongenegen, doch
stelt als voorwaarde dat ook de provincies moeten bijdragen. Later wordt
deze eis wat ruimer gesteld en behoeft de bijdrage niet meer per se van
de provincies te komen. Masr voor de ANWB zit er niet veel anders op dan
daar toch aan te kloppen. De eis van de minister is dat een derde deel
van de kosten van derden moet worden verkregen voordat ook de rijksover-
heid een derde in de kosten zal bijdragen (233).

Bovendien wenst de minister geen subsidie te verlenen voor het onder-
houd, maar alleen voor de dienst in het algemeen.

Omdat de kosten voor onderhoud en uitbreiding van de bewegwijzering
sterk stijgen en deze tak van dienst wordt gezien als van vitaal belang
voor de bond en het werk een algemeen belang dient, benadert het bestuur
van de ANWB alle provinciale besturen met een verzoek tot financiële
steun. Sommige provincies doen zonder meer een toezegging, zoals Noord-
en Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, andere daarentegen vragen wel
om meer wegwijzers, maar blijken minder bereid te betalen voor deze
dienst. Met name Drenthe wordt beschouwd als de grote "klaploper".
Sommige leden van het bestuur stellen dearom voor in die provincies, die
niet wensen bij te dragen, geen wegwijzers meer te plaatsen. De voorzit-
ter echter verzet zich tegen te hard optreden en stelt voor, de zaak met
zachtheid tegemoet te treden. Een boycot van Drenthe zal in de eerste
plaats de toerist treffen. Daarom luidt zijn devies: "Behandel de dieren
met zachtheid, spaar de vogels". Maar men behoeft uitersard niet al het
zaad uit zijn tuin te laten wegpikken, dus kan een vogelverschrikker
geen kwead . Hij stelt daarom voor, de uitgave voor de onwillige provin-
cies voorlopig te halveren (234).

In 1924 heeft de Ford Company een aanbod gedaan om alle wegwijzers te
kopen of het jaarlijks onderhoud te bekostigen, in ruil voor reclame op
de borden voor Ford. Niemand binnen het dagelijks bestuur voelt hier
iets voor (235).

Wanneer in 1927 besloten wordt plastsnaamborden te gaan plaatsen op
secundaire wegen, wordt binnen het dagelijks bestuur voorgesteld hiermee
te beginnen in die provincies die bijdragen in de kosten. Dit als pres-
siemiddel op provincies die weigeren, wat in meerderheid het geval is.
Alleen Noord-Brabant geeft f 7,70 per bord. Utrecht wenst niets bij te
dragen als in niet-betalende provincies toch wordt geplaatst. Bergsma
echter stelt het algemeen belang voor het plsatselijk belang en dus
zullen er uiteindelijk toch borden worden geplaatst in niet-bijdragende
provincies.

Ook de rijksoverheid is benaderd voor een bijdrage in de kosten. Deze
zegt voorlopig f.10.000. per jaer toe voor de duur van vier jear, in-
gsande in 1927 (236).
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3.12.6.2 De wegwijzerdienst duor concurrentle bedreigd

Het plaatsen van wegwijzers blijft voor de ANWB ven vitaal belang. Er
worden dan ook kosten noch moeite gespsard om deze service voor de
weggebruiker in de hand te houden. Het bestuur neemt daarvoor regelmatig
genoegen met een overschrijding van de begroting.

Voor een deel worden de borden in samenwerking met de KNAC geplsatst,
die zowel technische als financiële hulp biedt. Intussen zijn ook
andere organisaties actief geworden op het gebied van wegen en verkeer,
met name de Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, de BBN. Deze
stelt zo haar eigen eisen aan de bewegwijzering. In 1926 heeft deze
organisatie het plan opgevat om samen met Shell plaatsnaamborden te
plsatsen. Dit uiteraard zeer tegen de zin van de ANWB in. Daerop pro-
beert de ANWB om samen met Shell deze zsak aan te pakken. Omdat Shell om
onduidelijke redenen problemen voorziet met de BBN gaat men met de ANWB
in zee (237). In ruil voor Shellreclame zal Shell bijdragen in de kos-
ten. Het voorstel zal aan de minister van Waterstaat worden voorgelegd.
Indien deze tegen het plan is, dan wil de ANWB een beroep doen op de
KNAC (238). De minister is inderdead tegen reclame op plaatsnaamborden,
zodat ANWB en KNAC de handen ineen zullen slean. De eerste 1300 borden
(zonder reclame) zullen in 1927 worden geplaatst (239).

De ANWB voelt zich enigszins gedwongen tot deze snelle uitvoering om
de concurrent voor te zijn. Dit als gevolg van een beschikking van de
minister die ondanks eerdere beloften, ook andere verenigingen toestem-
ming heeft verleend tot het plaetsen van richtingsborden en waarachu-
wingsborden op rijkswegen en overwegen. Het bestuur van de ANWB is
hierover dan ook zeer teleurgesteld en noemt het tragisch voor de bond.
Men had gehoopt dat de minister zijn woord gestand zou doen, door de
ANWB als enige te erkennen als lichaam dat wegwijzers meg plaatsen (240).
Deze nieuwe maatregel betekent dat de ANWB op een zeer vitasl onderdeel
concurrentie te duchten heeft.

Dooc een versnelde uitvoering van het plaatsingsplan, bestasnde uit
het moderniseren van bestaande wegwijzers en het versneld pleatsen van
nieuwe borden, tracht men de concurrentie voor te blijven. Wat normaal
gesproken in tien jaar zou worden gerealiseerd, moet nu in enkele jaren
worden waargemaakt. Het hoge peil moet gehandhaafd blijven, zodat andere
niet de kans krijgen zich ertussen te schuiven. Dear heeft vooral het
dagelijks bestuur enkele financiële offers voor over (zie bijlage XIII,
A en B), wat merkbaar is san de regelmatige overschrijding van de bonds-
begroting. Het elgemeen bestuur gaat hiermee iets minder gemakkelijk
akkoord, maar het dagelijks bestuur weet de tegenstanders binnen het
algemeen bestuur steeds weer met argumenten te overtuigen. De wsarschu-
wingsborden voor de overwegen wil de ANWB wel asn de BBN overlaten.

3.12.6.3 De hulpkisten verliezen hun betekenis als technische eerste hulpposten: de
scoutdienst ais alternaNet?

In 1920 wordt door het dagelijks bestuur besloten het aantal hulpkis-
ten niet verder uit te breiden msar deze dienst geleidelijk te laten
vervallen door de kisten terug te trekken op plaatsen waar geen of
weinig vraag meer is.

J.G. van Turenhout, secretaris van de motorcommissie, is op het idee
gekomen om evenals in Engeland bij de Automobile Aseociation, een zoge-
naamde ecout-dienst in te stellen, een hulpdienst onderweg. De kosten
moeten worden gedekt door een hogere contributie van de leden automobi-
listen en motorrijders. Het denkbeeld is feitelijk van W.J.Lugard, maer
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Van Turenhout komt opnieuw met het idee, omdat de KNMV hem heeft bena-
derd voor deze organisatie een dergelijke dienst op te gaan zetten. De
ANWB wordt hierdoor wel enigszins in verlegenheid gebracht. Enerzijds
voelt men wel voor een hulpdienst, anderzijds is deze niet te realiseren
zonder contributieverhoging. Deze consequentie wenst men niet~te trekken
uit angst dat leden naar de concurrende partijen, de KNAC en de KNMV,
zullen overstappen. De kosten van de voorgestelde dienst worden geraamd
op f.250.000, waarvoor zo'n 35 man voor in dienst moeten worden genomen,
voorzien van een motor. Maar als de bond het niet doet, is de kans groot
dat anderen in het gat springen. Men kan echter niets anders doen dan
afwachten wat Van Turenhout gast doen met de KNMV. De ANWB is op de
hoogte van het feit dat deze vereniging in moeilijkheden verkeert,
waardoor het iets gemakkelijker wordt voor de ANWB om de zaak rustig af
te wachten (241).

Uit de stukken blijkt dat er ook bij de KNAC plannen bestaan om een
hulpdienst op te richten. In 1926 wordt deze benaderd door de American
Petroleum Company, met het plan om hun auto's, zo'n 200, dienstbaar te
maken aan de Eerstehulpdienst van de KNAC. Hoewel de KNAC wel voelt
voor uitbreiding ziet men er om financiële redenen vanaf (242). De hulp-
dienst komt niet van de grond. Ook Shell heeft plannen om met haar
wagens een hulpdienst te organiseren. De ANWB vreagt zich af welke taak
dan nog voor de bond is weggelegd en kan niet meer bijdragen dan het
verschaffen van verbandmiddelen, waardoor men toch bij de zaak betrokken
blijft (243). Uiteindelijk komt van deze voorgenomen samenwerking niets
terecht. De ANWB wil geen samenwerking met A.P.C. of Shell, maar uit-
sluitend met de KNAC. In 1929 heeft Redelé een plan om een hulpdienst op
de weg in te stellen, waarvoor automobilisten een zekere financiële
bijdrage moeten geven. Er zijn tal van automobilisten die geregeld
eenzelfde route rijden en er belang bij hebben dat op die weg voor hen
hulp te krijgen is, bijvoorbeeld voor benzine, telefoon of waarschu-
wingen voor gevaar op de weg. Hij denkt in eerste instantie aan de route
Den Haag-Rotterdam-Dordrecht.

Ook Pos komt met een idee. Hij stelt voor telefoongelegenheid te
scheppen langs de wegen. Beide plannen zullen eerst met de KNAC worden
besproken (244). Het zal voorlopig nog bij plannen blijven. In de der-
tiger jaren w~rdt het idee opnieuw bezien.

3.12.7 De belangen van het binnenlands toerisme vooral gefixeerd op behoud van
natuur

Niet alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog maar ook daarna, blijven
bossen en landgoederen, die van essentieel belang zijn voor het toeris-
me, bedreigd; nu niet meer vanwege de behoefte aan hout en de hoge
opbrengsten, maar vooral als gevolg van de toepassing van het Nederland-
se belastingstelsel dat door velen als onredelijk en zwasr wordt erva-
ren. Het is voor eigenaren van landgoederen en bossen financieel zeer
onaantrekkelijk geworden hun bezittingen te handhaven.

De belastingaanslagen worden berekend naar de geschatte verkoopwaar-
de, zowel voor de vermogensbelasting, de verdedigingsbelasting I, een
belasting ten voordele van de nationale defensie, ala de successiebe-
lasting. Voorts wordt voor de inkomstenbelasting een waardevermeerdering
van het bosbezit gerekend, die tot atand komt als gevolg'van de groei
van het hout. Deze fiscale maetregelen leiden tot verlies van bossen en
landgoederen. De kosten worden te hoog, terwijl er in veel gevallen geen
inkomsten tegenover staan en eigenaren gedwongen worden de bomen te
rooien.
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De instanties die zich bezighouden met het behoud van natuurschoon
slaan deze ontwikkeling met bezorgdheid gade en stellen vast, dat belan-
gen ven volksgezondheid, ontspanning, natuurschoon en natuurwetenschap
maar niet minder de economische belangen ernstig worden geschaad. Het
wordt de hoogste tijd dat aan de oorzaken iets wordt gedaan. Als eerste
reageert in 1925 de Bosraad met een nota. In 1926 wordt een adres
gezonden aan de minister van Financiën, opgesteld door de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en de ANWB. In de nota wordt
voorgesteld bijzondere fiscale bepalingen te maken met betrekking tot
landgoederen en bossen, die vanuit het oogpunt van algemeen belang
behouden moeten worden. De ANWB en Natuurmonumenten die in dit opzicht
de handen ineen geslagen hebben, willen de regeling zelfs uitbreiden tot
die bossen en landgoederen die vanuit het oogpunt van natuur-historisch
en natuur- en landschapsschoon van belang zijn.

In een toelichting worden de gestelde eisen beargumenteerd. De waar-
devermeerdering voor de inkomstenbelesting wordt als onredelijk ervaren,
omdat in veel gevallen de landgoederen die van algemeen belang zfjn,
vaak geen of weinig opbrengst geven. De geschatte verkoopwaarde wordt in
verband met de ligging van de percelen zeer hoog geschat, en wel op de
waarde van bouwgrond. Als gevoig van verbetering van verkeersmiddelen en
de trek naar buiten, wordt het begrip bouwterrein uitgebreid tot gronden
die dasrvoor door niemand als zodanig worden beschouwd. Dit betekent dat
bijvoorbeeld gebieden langs de Veluwezoom en Utrecht plotseling tot
bouwgrond worden bestempeld, wat op zich weer een gevear betekent voor
de daar aanwezige landgoederen.

Met de Boswet van 1922, wordt het mogelijk gemaakt om bossen te
onteigenen met als doel bescherming van het natuurschoon. Om dit te
kunnen financieren zal de overheid rijksdomeinen moeten verkopen. Van
dit voornemen komt in de praktijk nog bijzonder weinig terecht (245).

Na de nota en het adres asn de betrokken minister achten de ANWB en
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten de tijd gekomen, belang-
stellenden samen te brengen om zich over het brandende vraagstuk uit te
spreken. Men belegt daartoe een bijeenkomst op 14 september 1926 in het
Kolonieal Instituut te Amsterdam, een bijeenkomst die de nasm Noodklok-
vergadering zal meekrijgen.

3.12.7.1 De Noodklokvergadering van 1926: natuurbehond In het geding

Dat de nota van de Bosraad veel belangstelling heeft getrokken, mag
blijken uit het aantal aanmeldingen voor de vergadering te Amsterdem.
Uit allerlei geledingen zegt men toe aanwezig te zullen zijn. Leden van
de Eerste en Tweede Kamer, burgemeesters, vertegenwoordigers van bos-,
land- en tuinbouw, de Bosraad, de Bond Heemschut, De Nederlandse Heide-
Maatschappij, de Nederlandse Dierkundige Vereniging en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten behoren tot de deelnemers ean de vergadering
(246). Onderwerp van deze vergadering vormt het verdwijnen van bossen
als gevolg van fiscale maatregelen. Tijdens de vergadering worden een
tweetai verzoeken asn de regering geformuleerd. Ten eerste wordt een
vrijstelling gewenst van vermogensbelasting van alle laansanplantingen
langs openbare wegen en van alle bossen waazin vrije wandeling wordt
toegestaan, of die als natuurmonumenten te beschouwen zijn. Ten tweede
wordt voorgesteld alle overige bossen, zowel voor de vermogensbelasting,
de verdedigingabelasting I, de successiebelasting als de grondbelasting,
niet hoger te belasten dan volgens de waarde die zij nsar de besteande
bestemming hebben, met een maximumwasrde van f.1.500. per hectare.
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Verder stelt men voor een studie- en propagandacosvnissie te vormen,
die de zaak levendig moet houden door de problemen voortdurend onder de
aandacht van het publiek en de regering te brengen. De vergadering
eindigt met het uitbrengen van twee moties. Men is van mening dat de
fiscale wetgeving het verlies van landgoederen en bossen in de hand
werkt. Men eist behoud van bossen en landgoederen die van groot cultu-
reel belang zijn en nodigt de regering en de volksvertegenwoordigers
uit, maatregelen te nemen om de oorzaken van de ontluistering van Neder-
land tegen te gaan en nota te nemen van het eerder toegezonden adres van
de ANWB en Natuurmonumenten en de nota van de Bosraad. Voorts doet men
een beroep op het Nederlandse volk om blijk te geven van eympathie met
de voorgestelde mastregelen. De tweede motie heeft betrekking op de
instelling van een Studie- en Propagandacoirenissie (247).

Het is met name Bergsma die tijdens de vergadering de nadruk legt op
de belastingdruk, terwijl een ander belangrijk spreker, Jac.P.Thijsse
vooral wijst op de nadelige gevolgen van wegenaanleg, woningbouw en
baatzucht. Voor de beide eerste oorzaken ziet men wel oplossingen, voor
baatzucht en belastingdruk zijn de problemen groter (248).

- De natuurschoon-wee als antwoord op de NoodklokverRaderirtg

Een van de resultaten van de gevoerde actie en de propaganda, is het
voornemen van de regering ieta te doen san de belastingdruk voor de
landgoedbezitter en de boseigenaar. De eerste stap die de regering op 28
juni 1926 zet, is de invoering van een wet waardoor de jastlijkse wear-
devermeerdering van bossen door groei niet meer bij de inkomstenbelas-
ting behoeft te worden opgenomen. De Natuurschoon-wet zal hierin voor-
zien. Volgens deze wet wordt het landgoed- en bosbezitters toegestaan
een lagere verkoopwearde voor de belasting aan te geven. Die lagere
verkoopwaarde, bestemmingswasrde, wordt verkregen door tazatie van de
waarde, onder voorwsarde dat gedurende 25 jaar het bezit in stand wordt
gehouden door geen hout te vellen, anders dan volgens de regels van
normaal bosbeheer noodzakelijk ie. Ook bij vererving of schenking dient
de nieuwe eigenaar dezelfde verplichtingen ean te gsan om in aenmerking
te komen voor deze belastingverlaging. Eigenaren moeten om hun landgoed
onder de Natuurschoon-wet geplsatst te krijgen een verzoek aan de minis-
ter richten. De belasting kan bovendien tot de helft worden terugge-
bracht indien landgoederen onder bepaalde voorwearden voor het publiek
worden opengesteld (249).

- Studie- en propaganda-connnissie fen heitoeve van natuufiehotid: 'Contité Het Nederlandsche
Lmtdscitap'

Tijdens de 'Noodklokvergadering' van 1926 is het voorstel gedaen over
te gaan tot de instelling van een studie- en propaganda-commissie. Deze
commiasie wordt in 1927 gevormd onder de neam 'Comité Het Nederiandsche
Landschap', onder voorzitterschap van E. Bergsma. Verder zijn de volgen-
de peraonen en instellingen vertegenwoordigd:
Mr. P.G. van Tienhoven, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten en de Vereniging De Holiandse Molen;
Prof. mr. dr. C.W. v.d. Pot, hooglerear te Groningen;
Henri Polak, lid Eerste Ramer;
Mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel, lid Tweede Ramer;
G.A. Pos, tweede voorzitter en hoofdconsul ANFIB, tweede voorzitter van
de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer;
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Dr. Jac. P. Thijsse, secretaris der Vereniging Natuurmonumenten;
H. Cleijndert Azn., bestuurslid Vereniging Natuurmonumenten;
H.P.J. Bloemers, burgemeester van Rheden;
Mr. D. Hudig, directeur Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw;
J.J. Talsma, burgemeester Ramerik, bestuurslid afdeling Utrecht van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
Mr. Jan den Tez, secretaris van het comité (250).

Na de oprichting in 1927 geeft E.Bergsma een persconferentie, waarin
de positie van het comité ten opzichte van de overheid wordt uiteenge-
zet. Het doel ven het comité is de bevordering van het algemeen belang.
Soms vraagt dat algemeen belang om de overheid te steunen, ook al is men
het niet geheel eens met de resultaten van het beleid. In het geval van
de boswetgeving is men van mening dat het zinvoller zal zijn de rege-
ring te steunen en opbouwend te werk te gaan, om niet nog meer kostbare
tijd te verliezen. Het enige doel op dat moment is de wet in veilige
haven te brengen, om zodoende te redden wat er nog te redden valt.

De voorzitter roept daarom alle organen der publieke opinie op, het
streven van het comité om een boswet tot stand te brengen, te sceunen.
Hiermee komt tevens een einde aan het denkbeeld dat de staat op dit
gebied geen invloed behoort uit te oefenen. De overheid krijgt er een
taak bij.

Naast het bewerken van de overheid ziet het comité een taak weggelegd
in het bewerken van de grondbezittera. Ook zij moeten worden overtuigd
van het nut hun bezit te handhaven (251).

3.12.8 Het buRenlands toeriame groelt geataag, zowel naar omveng ala beatemming

Na de herstelde verhoudingen binnen Europa komt het buitenlands
toerisme weer op gang en is er evenala bij het binnenlands toerisme
sprake van groei. Niet alleen in het asntal buitenlandse vakanties,
maar ook in het santal verechillende bestemmingen.

In bijlage XX.A is de vakantiestroom vastgelegd aan de hand van het
aantal reisinlichtingen dat tussen 1922, als het internationaal toerisme
weer volop op gang komt, en 1937 door het hoofdconauleat van de ANWB is
behandeld.

Het buitenlands toerisme, dat na een stilstand van vijf jaar, in het
najsar van 1919 voor het eerst weer enige tekenen van leven begint te
vertonen, ontwikkelt zich in het voorjaar van 1920 tegen alle ver-
wachting in, plotseling zeer krachtig. Allerlei problemen en bezwaren
die bestaan met betrekking tot de paspoorten, worden getrotseerd. Ener-
zijds heeft men er lang op moeten wachten, anderzijds zou ook het mooie
weer van het voorjaar en de voorzomer hiertoe hebben bijgedragen. Van
niet minder belang zijn waarschijnlijk de hoge hotelprijzen in eigen
land. Sedert het voorjaar van 1920 komen bij de ANWB weer vele eanvragen
om inlichtingen omtrent binnen- en buitenlandse reizen binnen.

Het overgrote deel van de toeristenstroom tussen 1918 en 1930 trekt
naar het buitenland uitgezonderd het eerste jaar na de oorlog, wanneer
er van buitenlendse reizen nog msar nauwelijks spreke is. In 1920 begint
zoals gezegd de grote trek naar het buitenland weer op gang te komen.
Opvallend daarbij is, dat het verkeer zich in andere richtingen geat
bewegen dan voor de oorlog. 41as voorheen een Rijnreisje het meest voor
de hand liggende uitstapje voor een groot deel der Nederlanders, in 1920
komt Duitsland om verschillende redenen opmerkelijk minder in aanmer-
king. In dat jaer richt de stroom reizigers zich per fiets, auto of
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trein behalve naar het vanouds bezochte Zwitserland, naar streken die
voorheen slechts zelden door Nederlanders werden bezocht. Met name
Frankrijk, Engeland en in het voor- en najaar Italië en Spanje en in een
enkel geval ook Marokko, Tunis en Algiers. Zweden en Noorwegen worden
minder bezocht dan men verwachtte, vermoedelijk tengevolge van de
bezwaren die de reis oplevert. In 1921 is de situatie precies omgekeerd.
De geweldige daling van de koers van Marken en Kronen lokt weer duizen-
den naar Duitsland en Oostenrijk, terwijl eveneens veel toeristen naar
het bij Italië behorende Zuid-Tirol trekken. In 1922 neemt de trek naar
Duitsland weer enigszins af als gevolg van berichten omtrent verhoogde
hotelprijzen, minder aangename bejegening van buitenlanders en vooral
ook als gevolg van de invoering van een speciale belasting voor buiten-
landse bezoekers. Bovendien wordt aan de grens een zeer hoge borgstel-
ling geëist voor motoren, auto's en rijwielen, die als gevolg van de
koersdaling aanmerkelijk aan waarde verliest. Nog juist voor de zomer
van 1922 wordt deze maatregel op verzoek van de ANWB en vele andere
toeristenverenigingen weer ongedaan gemaakt (252). In dat jaar trekken
de Nederlanders naar vele landen van Europa, zoals de aenvragen bij de
inlichtingendienst laten zien.

Uit genoemde cijfers val[ af te leiden dat in 1923124 de trek vooral
gericht is op Frankrijk, België en Luxemburg. Met name de lage prijzen
zijn hiervoor verantwoordelijk, terwijl het omgekeerde effect voor
Duitsland geldt. Daar zijn na een stabilisering van de Mark de prijzen
sterk gestegen, waardoor de toeristen wegblijven.

Ook het totaal aantal reisinlichtingen ligt in het seizoen 1923~24
iets lager dan het jsar daervoor. Wellicht dat de economische omstan-
digheden in eigen land daarbij een rol hebben gespeeld. Samengevat kan
men stellen dat tussen 1918 en 1930 het toerisme groeit, zij het zeer
geleidelijk.

3.12.g.1 Grensdocumenten: trlptlek, carnet, internatlonaal riJbewlJs

De groeiende toeristenstroom near het buitenland brengt behalve het
verstrekken van inlichtingen ook andere werkzaamheden met zich mee.

Met het aantal reisplannen, houdt dat der triptieken, (dit zijn
grensdocumenten van het grensverkeer waarin bijzonderheden worden ver-
meld over het voertuig en de eigensar daarvan), douanekaarten en inter-
nátionale rijbewijzen gelijke tred. Ook deze tak van dienst neemt in
omvang toe. Behalve door vermeerdering van het aantal aanvragen, ook
door de invoering van nieuwe regeringsvoorschriften en verhoging van de
invoerrechten in de meeste landen. Het belangrijkste probleem hierbij
voor de ANWB is dat telkens maatregelen genomen worden, soms zelfs met
terugwerkende kracht, zonder dat men daarvan tijdig op de hoogte wordt
gesteld. Ook douanebeambten kennen in veel gevallen onvoldoende de
voorschriften, waardoor onnodig veel oponthoud ontstsat.

De sterk stijgende invoerrechten, die tot gevolg hebben dat toeris-
ten, die een autotocht door verschillende landen willen maken, een bui-
tensporig hoge waarborgsom of bankgarantie moeten betalen, belemmeren
het buitenlands toerisme. Als antwoord op dit probleem is de ANWB op-
nieuw overgegasn tot de uitgifte van het Carnet de Passage et Douane,
dat kort vóor de oorlog al is ingesteld en reeds geldig is voor België,
Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italie, Zweden en Denemar-
ken. Dit betekent dat men met een en hetzelfde document al deze landen
kan bezoeken en er alleen voor het bedrag der hoogste rechten waarborg
behoeft te worden gesteld (253). Tot 1 masrt 1923 moet de waarborg
gesteld worden door het deponeren van geld of effecten, of door een
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garantie van een bekende bankinstelling. Vanaf genoemde datum is door de
ANWB een overeenkomst gesloten, waarbij verzekeringsmaatschappij London
and Lancashire de garantie voor de leden overneemt tegen betaling van
een geringe premie. Om een indruk te geven van de omvang van de waerbor-
gen voor de triptieken, dient de vermelding dat op 24 juli 1926 bij de
ANWB gedeponeerd is aan contanten, effecten, bankgaranties en schuldbe-
kentenissen een bedrag van f.20.477.000. (254). Voor een overzicht van
het eantal uitgegeven grensdocumenten zie bijlage XXI.A en B. Uit het
aantal reisinlichtingen (bijlage XX.B) valt op te maken dat bij het
personenvervoer naar het buitenland de auto een steeds belangrijkere
pleats inneemt, zodanig dat het spoorwegvervoer in korte tijd zelfs
voorbij wordt gestreefd.

De wisselingen in de afgifte van het aantal grensdocumenten hebben
voor een deel te maken met politieke en economische omstandigheden. In
1922~23 bijvoorbeeld neemt het autoverkeer naar Duitsland sterk toe,
omdat treinverkeer naar het nog bezette deel van Duitsland onmogelijk
is, terwijl het jaar daarna het autoverkeer nasr Duitsland weer terug-
loopt vanwege de hoge belasting die geheven wordt.

Naarmate de internationale betrekkingen verbeteren, krijgt de Allian-
ce Internationale du Tourisme (waerover later meer) in toenemende mate
betekenis en treedt langzaem maar zeker in het voetspoor van de vroegere
L.I.A.T. In 1926 verschijnt ook weer het jaarboek, waarin de verschil-
lende douanebepalingen, reglementen en vervoersbepalingen van de sange-
sloten landen zijn opgenomen.

Ook ten aanzien van het verkrijgen van triptieken worden verbe-
teringen aangebracht. De ANWB heeft in 1927 een vereenvoudiging inge-
voerd die inhoudt dat iemand die een triptiek aanvreagt slechts eenmaal
een gezegelde verklaring moet tekenen die voor meerdere eanvragen geldig
blijft (255).

Vooc houders van vrachtwagens, die bij grensoverachrijding in het
bezft moeten zijn van een carnet, is men er in 1927 eindelijk in ge-
slaagd om op vertoon van een triptiek te worden toegelaten tot België.
Hierdoor komt het storten van een wasrborgaom aan de grens te vervallen
(256).

Uit het santal afgegeven douanekaarten biijkt dat het asntal ANWB-
leden dat per rijwiel naar het buitenland geat, vooral in het begin van
de jaren twintig nog toeneemt, maer vervolgens tot 1930 stabiliseert.

3.12.g.2 Nieuwe tceristische taken voor de ANWR: het skl-, berg- en het luchttoerisme

In 1914 is met de uitgave van het boek je Alpen-l~nterspon een eerste
voorzichtige schrede gezet op het pad van het bergtoerisme. Het moment
bleek niet zo gunstig voor een verdere ontwikkeling van deze vorm van
buitenlands toerisme. Met het uitbreken van de oorlog komt het toerisme
naar Zwitserland, waar de wintersport zich nog in hoofdzaak concen-
treert, nagenoeg stil te liggen. Het wordt dus moeilijk om de boekjes
verkocht te krijgen. Ondanka dat, ie er toch aprake van een groeiende
belangstelling in Nederland voor deze vorm van toeriame. Daarom wil de
AN4iB ook deze tak van toerisme onder zijn hoede nemen.

Sinds 1923 worden door de ANWB jaerlijks een of ineer ski-cursussen
georganiseerd, afhankelijk van de belangstelling. De cursussen dragen
geen officieel permanent karakter. Hierin komt verandering na 8 oktober
1927, wanneer in Den Hsag een vergadering wordt gehouden van een groot
santal skibelangstellenden. Deze vergadering heeft als resultsat, de
oprichting van de Nederlandse Ski-Vereniging, onderafdeling van de ANWB.
Alleen ANWB-leden kunnen tot de nieuwe organisatie toetreden. de N.S.V.
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staat onder voorzitterschap van H.A.H.Canter Cremecs, die lid is van het
dagelijks bestuur van de ANWB (257). De vereniging heeft zich ten doel
gesteld de ski-sport te bevorderen en denkt daarmee te voorzien in een
behoefte waarin nog niet door de ANWB wordt voorzien. De bond heeft zich
tot dat moment nog niet uitgebreid op dit terrein wensen te begeven.

Aanleiding voor de oprichting van de N.S.V. is een convocatie die is
uitgegaan van een aantal mensen die deelgenomen hebben aan de door de
ANWB georganiseerde ski-cursussen, met als doel de eens gelegde band aan
te houden en te versterken. In de vergadering die hierop volgt is de
vraag aan de orde gesteld, of een zelfstandige vereniging op te richten,
of zich aan te sluiten bij een bestaand lichaem, in dit geval de ANWB.
Voor het lastste is gekozen omdat deze organisatie reeds sanzienlijke
buitenlandse relaties heeft, waarvan men zou kunnen profiteren (258).
Gekozen is dus voor de vorm van aangesloten vereniging van de ANWB.
Liever had het dagelijks bestuur gezien dat er een speciale commissie
was opgericht in plaats van een nieuwe vereniging (259).

Tegen de oprichting van de N.S.V. als onderafdeling van de ANWB komt
protest vanuit de Nederlandse Reisvereniging, de N.R.V. De voorzitter
van de N.R.V. beschuldigt de ANWB van particularisme. Ook de N.R.V.
organiseert wintersportreizen en geeft skicursussen. Door de oprichting
van de N.S.V. heeft de ANWB dit werk geheel genegeerd en in plaats van
eenheíd te betrachten, "de echt Hollandsche methode van het reserveeren
van eigen kringetjes" gevolgd (260).

Uiteraard worden deze beschuldigingen van de hand gewezen door te
stellen dat ski-liefhebbers hiervoor gekozen hebben. De ANWB treedt
hiermee niet buiten het door hem gekozen terrein, hoewel men wel het
recht heeft zich buiten dit terrein te begeven. Tevens denkt men het
recht te hebben san toeristen, die van het bondswerk profiteren, te
vragen als lid van de bond toe te treden (261). Hierop volgt een kort
antwoord, inhoudende dat het weinig zin heeft de ANWB op andere ge-
dachte te brengen. De N.R.V. zal voortgaan de skisport onder het volk te
propageren en denkt daarmee meer succes te hebben dan de ANWB die, met
zijn contributie van f 7,50 per jaar, voor een beperkte kring van maat-
schappelijk beter gesitueerden werkt (262).

Behalve publikatie van artikelen in De Kmnpioen besteat het werk
voorlopig nog vooral uit de organisatie van ski-cursussen.

Het luchttoerisme wasrmee in 1913 een begin ia gemaekt kom[ tijdens
de oorlogsjaren geheel stil te liggen. De eerste activiteit op dit
terrein ontplooid, behelsde het sanbrengen van een plaatsasnduidingsbord
op een van de gashouders van Deventer. Het ging dasrbij om een proef,
behorende bij een systeem dat later over het gehele land zou kunnen
worden toegepast om tenslotte eventueel internationaal te worden (263).
Het is echter bij deze korte proefneming gebleven.

Als korte tijd daarna de oorlog uitbreekt, moeten om veiligheidsre-
denen de plaatsnaamborden weer worden verwijderd. Toch heeft juist deze
oorlog de ontwikkeling van het luchtverkeer in een zekere versnelling
gebracht. Ervaringen opgedaen in het militaire luchtverkeer worden na de
oorlog toegepast ten dienste van de burgerluchtvaart, die in korte tijd
tot ontwikkeling komt.

De publieke belangstelling voor het vliegen neemt snel toe. In
1919 wordt in Amsterdam de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling, E.L.T.A.,
georganiseerd, waarvoor ook de ANWB veel belangstelling toont. De alge-
mene vergadering van dat jaar wordt in Amsterdam gehouden met daaraan
gekoppeld een bezoek aen deze tentoonstelling . Hen wenst zich van de
ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Bergsma maakt op die dag zijn
eerste vliegtochtje, een rondvlucht boven Amsterdam (264).
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Maakt de reiziger aanvankelijk alleen voor zakenreizen gebruik van
het vliegtuig, in toenemende mate wordt het vliegtuig het vervoermiddel
voor het maken van vakantiereizen. De ANWB is ervan overtuigd dat het
vliegtuig kan bijdragen aan de ontwikkeling van het toerisme. Als in
1919 de overheid een prijs van f.10.000. heeft uitgeloofd voor de eerste
vlucht van Amsterdam naar Nederlands-Indië, wil de bond deze geste
ondersteunen door eveneens een luchtvaartprijs uit te loven (265). De
bemanning van de eerste passagiersvlucht van Schiphol naar Batavia in
1927 ontvangt bij thuiskomst een herinneringsplakette van de bond. In
hetzelfde jaar worden door de K.L.M. in het kader van de Jaarbeurs te
Utrecht, rondvluchten georganiseerd met als doel het vliegen meer popu-
lair te maken. Ongeveer 600 personen maken gebruik van deze gelegenheid,
die f.6. per persoon kost (266). In hetzelfde jaar wordt door enige
Rotterdammers de 'Rotterdamsche Aero Club' opgericht met medewerking van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Zij hebben hun
oefenterrein san de Waalhaven. Op initiatief van genoemde Rotterdamse
club wordt de Nationale Luchtvaertschool te Rotterdam geopend (267).

In de periode 1918 tot 1930, waarin het luchtverkeer op gang is
gekomen, heeft de ANWB zich vooral op de achtergrond vootbereid op een
nieuwe taak in de toekomst, door de ontwikkelingen op de voet te volgen.
Als de luchtvaart zich rond 1930 zodanig heeft uitgebreid, dat van
luchttoerisme kan worden gesproken is de tijd rijp voor de ANWB om zich
ook op deze markt te storten.

3.12.8 Samenwerking met Nederlandsche Reisclub nlet levensvatbasr

In 1924 worden de plannen bekend gemaekt tot oprichting van de Neder-
landsche Reis Club, N.R.C. Doel van deze club is om naest de verschil-
lende reeds bestaande verenigingen, die tot doel hebben op filantro-
pische grondslag het reiswezen populair te maken, een organisatie op te
richten, die zowel de zakenman als de toerist moet bijstsan in het
organiseren van reizen, onder andere door middel van het uit te geven
orgaan De Rei,skro~tiek ( 268 ) .

De N.R.C. wil zich in het bijzonder richten op wetenschappelijke,
zaken- en vakantiereizen tussen Nederland en de koloniën; belangenbe-
hartiging van het vreemdelingenverkeer binnen Nederland en de koloniën;
instellen van koeriersdiensten ten behoeve van haar leden, tussen Genua
en Marseille enerzijds en Nederland anderzijds (269).

In december 1924 wordt door de N.R.C. een conceptovereenkomst voor
samenwerking met de ANWB opgesteld (270). De samenwerking zal vooral
betrekking hebben op uitwisseling van berichten in beider organen. De
ANWB neemt voorlopig een vrienschappelijke, afwachtende houding aan,
maar is niet van plan reclame te maken voor de N.R.C. Wanneer blijkt
dat de N.R.C. niet meer is dan een gewoon reisbureau, wil men niet op
het verzoek tot plastsing van berichten ingaan, evenmin als men dat voor
andere reisbureaus doet. Voordat het dagelijks bestuur een definitieve
beslissing neemt, zal Bergsma eerst nog een gesprek hebben met de com-
missarissen van de club, C.R.T.baron Rrayenhoff (d.b.lid ANWB) en W.P.F.
van Deventer (directeur A.N.V.V.) (271).

Rrayenhoff blijkt de N.R.C. krachtig te steunen, omdat hij op deze
wijze meent te kunnen bevorderen dat aan het ongeoorloofde winstbejag
van de meeste reisbureaus paal en perk wordt gesteld. Hij heeft er
tevens voor gezorgd dat de banden met de American Ezpress zijn verbro-
ken, waardoor de N.R.C. vrij is haar reisbiljetten aan te vragen waar ze
wil (272). Na msart 1925 wordt bij de ANWB niets meer over deze kwestie
gevonden.
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3.13 De Internationale betrekkingen van de ANWB op gebied van toe-
risme en verkeer

De internationale verhoudingen herstellen zich na de Eerste Wereld-oorlog minder snel dan men in het algemeen had gehoopt en verwacht. Ditheeft niet alleen gevolgen voor de bemoeiingen met het buitenlandstoerisme, welke maar zeer traag op gang komen, maar eveneens voor de
internationale betrekkingen van de ANWB met de buitenlandse bonden. De
internationale politieke verhoudingen worden weerspiegeld in de onder-
linge verhoudingen tussen de verschillende toeristenbonden.

3.13.1 De opheffing van de L.I.A.T. en de oprtchting van de A.I.T.

De Nederlandse bond heeft op internationaal gebied, in de jaren voorde eerste wereldoorlog, een niet onbelangrijke plaats ingenomen. Men
onderhoudt zowel contacten met buitenlandse toeristenbonden als met
regeringen, teneinde invloed te kunnen uitoefenen op nationale en inter-nationale wetgevingen betreffende douaneverordeningen en grensverkeer in
het algemeen, alsmede op het gebied van de verkeerswetgeving en -rege-
ling. Met name kleine Landen blijken vaker in staat enige samenwerking
tot stand te brengen dan de grote mogendheden die elkaar reeds voor de
ootlog terecht of ten onrechte wantrouwden.

Om de krachten op internationasl vlak te bundelen is in 1897 de Ligue
Internationale Association des Touristes, L.I.A.T. op initiatief van de
ANWB opgericht, die daarin ook steeds een leidende positie blijft inne-men. Bij de ANWB heeft steeds de gedachte aan onderlinge toenadering der
volken voorop gestaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft de ANWB zich
voortdurend met de uiterste zorgvuldigheid near beide zijden onderhou-
den en een houding aangenomen die overeenkwam met de politieke stel-
lingname van de overheid. Toch wordt deze houding niet door ieder indank afgenomen. In de loop van de oorlog hebben zich steeds meer landenuit de internationale organisatie teruggetrokken. Zowel de Franse, deItaliaanse, de Belgische, de Engelse als de Zwitserse bond hebben ver-
klaard niet langer deel te willen uitmaken van de L.I.A.T., die onder
leiding staat van G.A.Pos. De problemen worden nog eens extra asnge-
scherpt door de plannen van België om een deel van het Nederlands grond-
gebied in te willen ruilen voor Duits grondgebied. De Belgische toeris-
tenbond, de Touring Club de Belgique, T.C.B., heeft openlijk steunverleend aan dit, in Nederlandse ogen, boossardige plan. De teleurstel-
ling en verontwaardiging hierover zijn groot binnen de Nederlandse bond.
Enerzijds kan het bestuur begrip opbrengen voor de problemen van hetdoor de oorlog zwaar getroffen België, dat na de oorlog niet die natio-
nale eenheid heeft gevonden, die een natuurlijk gevolg had moeten zijnvan wat men gezamenlíjk moest doormaken. De haat tegen Nederland wordt
nog eens aangewakkerd door berichten van Duitse, maer ook andere zijden
over de houding van Nederland tijdens de oorlog.

Voorzitter E. Bergsma betreurt vooral de teloorgang van het werk vanBurkens en Pos, die zich al die jaren hebben beijverd voor goede inter-nationale contacten. Door oorlog en volkerenhaet is hun werk tenietgedsan (273). Ondanks alles vraagt Bergsma het bestuur om begrip engeduld. Hij is ervan overtuigd, dat men eens zal beseffen dat juistkleine landen elkasr nodig hebben. Het lijkt hem daarom verstandigervoorlopig meer te laten dan te doen.Het algemeen beatuur hecht er asndat het standpunt van de voorzitter in de openbaarheid wordt gebracht endat over deze problemen niet zonder overleg met het dagelijks bestuur
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wordt gepubliceerd (274). In de loop van 1919 wordt door de bonden
van Frankrijk, Engeland, België en Italie een nieuwe internationale
ligue opgericht, de Alliance Internationale du Tourisme, A.I.T., aan-
vankelijk alleen bedoeld voor de geallieerde landen. Sommige van deze
Landen hebben echter al direct te kennen gegeven niet te willen afzien
van betrekkingen met de neutralen. Het secretariaat wordt gevestigd bij
de Touring Club de Belgique te Brussel. Uit de nieuwe statuten zou aldus
Stenson Cooke van de Engelse bond blijken dat Nederland, Zwitserland,
Denemarken en Zweden het recht krijgen samen drie afgevaardigden naar de
vergadering te zenden. Maar in 1920 heeft men daartoe nog steeds geen
uitnodiging ontvangen (275). Verder zou uit de statuten blijken dat een
neutrale bond met algemene stemmen moet worden aangenomen. Nederland
wenst in geen geval het risico van een weigering te lopen en peilt
vooraf de stemming en de kansen om aangenomen te worden, voordat men een
verzoek tot aansluiting indient (276).

Toch zal het nog enige jaren duren voor de relaties weer enigszins
hersteld zijn. Samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk blijkt de
eerste jaren zelfs geheel onmogelijk. Aanvankelijk houdt Nederland zich
afzijdig om niet verder verwikkeld te raken in de problemen met België.
Dit mede op advies van Stenson Cooke, secretaris van de Engelse bond.
Toch zit men intussen niet stil en onderhoudt contacten met de toeris-
tenbonden van de centralen en andere neutralen en vooral ook met Enge-
Land. Via de Engelse C.T.C. probeert men toch de nieuw opgerichte we-
reldbond te bereiken. Engeland, dat de zijde van Nederland heeft geko-
zen, blijkt veel invloed te kunnen uitoefenen, met name op de Franse en
Belgische bonden, die zich sterk richten op het herstel en bevordering
van het vreemdelingenverkeer in eigen land waarbij men de blik gericht
heeft op Engeland.

Nederland voelt zich toch in een enigszins moeilijke positie ge-
bracht. Tenslotte zijn de geallieerden uit de oude Ligue gestapt en
hebben een nieuwe vereniging opgericht. Probeert Nederland nu de oude
Ligue met Duitsland en Oostenrijk te herstellen dan zal de kans groot
zijn dat de verhouding tot de nieuwe vereniging in gevaer komt. Daarom
wordt binnen het bestuur besloten niets te ondernemen dat de internatio-
nale verhoudingen verder kan vertroebelen en de gang van zaken rustig af
te wachten (277). Om die reden wordt een uitnodiging van de Bund Deut-
scher Radfahrer om de sportweek te Reulen bij te wonen en een ontmoeting
te hebben met de hoofdconsul, G.A. Pos, niet aangenomen.

De nieuwe internationale bond wordt op enigszins andere leest ge-
schoeid dan de vroegere L.I.A.T. Met name het denkbeeld van het wederke-
rig lidmaatachap is zo niet opgegeven, dan toch aanmerkelijk beperkt.

3.13.2 Conseil Central du Tourisme Internatlonal

In het verslag van de jaarvergadering van de Alliance Internationale
du Tourisme van 1924 wordt reeds melding gemaakt van een sinds geruime
tijd bestaand plan, om ter bevordering van de samenwerking op het gebied
van het internationale verkeer, een organisatie tot stand te brengen.
Men wil hierin zowel de toeristenbonden en automobielclubs, als de
regeringen vertegenwoordigd zien, terwijl bovendien de grote verkeers-
maatschappijen en verenigingen van vreemdelingenverkeer er deel van
kunnen uitmaken (278). Een samenwerkingsverband dus tussen A.I.T. en de
Association des Automobile-Clubs.

Deze organisatie, genasmd Conseil Central du Tourisme wordt tijdens
een te Parijs gehouden vergadering op 10-20 februari 1925 opgericht. Op
deze vergadering zijn de volgende landen vertegenwoordigd: België, Cuba,
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Denemarken, Engeland, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Honga-
rije, Italië, Japan, Joego-Slavië, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oosten-
rijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjecho-Slowakije, Tunis, Uru-
guay, Verenigde Staten van Amerika, Zweden en 2witserland. De C.C.T.
bestaat uit twee leden voor iedere regering en twee leden voor iedere
vereniging. Voor Nederland wordt de regering vertegenwoordigd door
mr.dr. J.F. Schënfeld, administrateur, hoofd afdeling A. departement van
Waterstaat en ir.W.G.C.Gelinck, hoofdingenieur-directeur, Rijkswater-
staat Noord-Holland. Voor de ANWB: G.A. Pos en L.C. Steffelaar. Voor de
RNAC: B.W, baron van Welderen Rengers en jhr. J. van Vredenburch.

In het bestuur, het Comité directeur, zal voor iedere regering en
vereniging één afgevsardigde zitting hebben. De vereniging wordt geves-
tigd te Parijs en zal elke twee jaar bijeenkomen. Het gebied waarop de
C.C.T. werkzsam wil zijn, omvat het toerisme in de meest uitgebreide
zin, zowel te water als te land met inbegrip van alle verkeersmiddelen
(279).

Om een indruk te geven van de onderwerpen die zosl aan bod komen,volgen hier de gespreksthema's van de vergadering van 1927: douanekwes-ties, reclame op waarschuwingsborden, verkeersregels, zomertijd en ver-zekeringen voor automobilisten (280).

3.14 Toenemende behoefte aan bondsservice-instellingen ten behoeve
van toerisme: bondshotels, restaurants, penslons en café's

De aenvragen om aanstelling tot bondshotel nemen na de oorlog weertoe. Er is zelfs sprake van een meer dan normale groei van het aantal.
Blijkbaar ziet men toch enig voordeel in een aanbeveling door de ANWB.De bond streeft ernasr zoveel mogelijk goede hotels op de lijst tezetten, waarbij gelet wordt op prijs en kwaliteit. In 1919 heeft de bondmoeten afzien van prijsvermeldingen vanwege de buitengewone omstan-digheden. De prijzen voor logies stijgen els gevolg van voortdurend
stijgende voedselprijzen. Ook in 1920 blijft deze toestand nog enige
tijd bestaan. Verscheidene hotelhouders worden gedwongen hun prijzen teverlagen om hun klanten te behouden. Gebieken is dat veel toeristenuitwijken naar het buitenland of genoegen nemen met minder, waardoor
vooral de dure hotels in de problemen komen. Enkele grote hotels zien
z~ch gedwongen te liquideren. Nog afgezien van de prijs moeten veleverzoeken door de bond worden afgewezen op grond van onvoldoende kwali-teit.

In vergelijking met veel buitenlandse hotels in toeristengebieden, isde kwaliteit van de Nederlandse hotels slecht te noemen. Buitenlanders,
die Nederland bezoeken, hebben te maken met slechte behandeling, hoge
rekeningen en gebrek aan comfort, zelfs in de zogenaamde eerste klasse-hotels. Dit is reden voor de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreem-
delingenverkeer (A.N.V.V.) om de ANWB te verzoeken mee te werken ean
verbetering van het hotelwezen in Nederland. Dít wordt gezien als eenalgemeen belang, omdat voor Nederland een belangrijk rol zal zijn wegge-
legd in het vérkeer van West-Europa (281).

Als gevolg van deze oproep van de A.N.V.V. gaet de ANWB over tot het
verstrekken van zogenaamde hotelboekjes, waarin een aantal vragenlijsten
zijn opgenomen die door de leden kunnen worden ingevuld. De vragen
hebben betrekking op de kwaliteit en de prijs van het bezochte hotel.
Vooraf wordt een aantal richtlijnen gegeven, voorzien van een eantel
minimum eisen waaraan een hotel moet voldoen (282).

De eisen die worden gesteld zijn hoger dan in vroeger jaren het geval
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was (283). Veel hotelhouders zien niet in, dat zij met hun tijd dienen
mee te gaan en hun bedrijf moeten aanpassen aan de eisen van de moderne
tijd.

In 1925 wordt door het dagelijks bestuur van de ANWB besloten de
tarieven van de hotels te vermelden in het Handboekje. Worden deze in
relatie tot de kwaliteit te hoog bevonden, dan krijgt men niet langer
het predikaat.

Het zijn uiteindelijk toch de duurdere en luzere hotels die het
predikaet 'Bonds krijgen. In 1529 beklaegt een bondslid zich over het
feit dat de ANWB te weinig doet voor minder-kapitaalkrachtige leden, als
kantoorbedienden en onderwijzers. Er zijn in Nederland te weinig goed-
kope, eenvoudige hotelletjes, waardoor bijvoorbeeld een weekend wande-
len op de Veluwe te duur wordt. En vanwege de lange reistijden loont het
vask niet de moeite om in een dag heen en weer te reizen. Dus kan de
minderbedeelde weinig gebruik maken van het bondswerk (wandelpaden
e.d.). Het is vaak zelfs voordeliger om voor enkele dagen naar het
buitenland te gaan, bijvoorbeeld naar het Schwartzwald of de Vogezen.
Daarom het verzoek aan de bond om zich in te zetten voor meer eenvoudige
gelegenheden (284). Het zal toch nog enkele jaren duren voor aan dit
probleem daedwerkelijk iets wordt gedaan.

3.14.1 De verzekeringsdienst uitgebreid

Naast de bestaande verzekeringen tegen diefstal van rijwielen, auto's
en in uitzonderlijke gevallen ook vrachtauto's, wordt in 1923 een verze-
kering voor triptieken ingevoerd. Met de verzekeringsmastschappij Londen
en Lancashire wordt hiervoor een contract afgesloten. In januari 1925
wordt het contract opgezegd met els doel zich in deze markt te oriënte-
ren. De bond tracht de laagst mogelijke premie, met de hoogst mogelijke
voordelen met elkaar te combineren (285). Nasst Londen en Lancashire
komt ook 'De Nederlanden van 1845' in sanmerking. Deze laetste wenst
geen auto-assurantie op zich te nemen, maar heeft wel een voordelige
rijwiel- en bagageverzekering en is bovendien een Nederlandse maatschap-
pij. Na alle voor- en nadelen te hebben afgewogen, besluit men opnieuw
een contract aan te gaan met de L. en .L. zowel voor de triptiekverzeke-
ring als de rijwiel- en bagageverzekering (286).

In 1928 wordt de ANWB benaderd met de vrsag of de bond er iets voor
voelt een afdeling van de Deutscher Automobiel Schutz (D.A.S.) op te
richten. Deze heeft in verscheidene landen reeds afdelingen en heeft els
doel de automobilisten te verzekeren tegen proceskosten en andere moei-
lijkheden (287). Men neemt dit aanbod aerieus omdat men vreest dat wan-
neer de ANWB het niet doet, anderen ermee beginnen. Daarom wordt beslo-
ten een commissie in te stellen die de zaak nader moet onderzoeken
(288).

De ANWB staat in principe niet afwijzend tegenover de voorstellen van
D.A.S., die alleen de ANWB-leden lOX korting wil geven op de premie. De
KNAC echter wasrschuwt de ANWB tegen een samengaan met D.A.S., omdat
deze zou opwekken tot verzet tegen de rechterlijke macht. Hiermee komt
de ANWB in een moeilijk parket, omdat ze in geen geval problemen wenst
met de KNAC (289). Ook de B.B.N. heeft bezwaren, omdat dit zou betekenen
dat hun leden lid moeten worden van de ANWB, om te kunnen profiteren van
het voordeel van 10I. Het bestuur van de ANWB wenat wel rekening te
houden met de KNAC, echter niet met de B.B.N., omdat men met deze
laatste in feite niets te maken heeft.
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Eind 1929 neemt het dagelijks bestuur het besluit om in principe met
D.A.S. in zee te gaan (290). In 1930 zal deze overeenkomst zijn beslag
krijgen.

3.15 Betrokkenheid van de ANWB biJ maatschappellJke instellingen

De ANWB krijgt jaarlijks een zeer groot aantal aanvragen voor subsi-
die, lidmaatschap of steun in andere vorm van allerlei instellingen en
verenigingen. In veel gevallen wordt hierop positief ingegean, in veel
gevallen ook niet.

Uitgangspunt voor het toekennen van een of andere vorm van steun is
steeds het antwoord op de vrsag, of inet de gevraagde ondersteuning een
of ander algemeen msatschappelijk doel wordt gediend, dat direct of
indirect samenhangt met het werk van de ANWB. Voorop stast dat men te
ellen tijde moet zien te vermijden bepealde groepen in de samenleving te
kwetsen door het steunen van een organisatie of het asnnemen van een
lidmaatschap. Dat er dan nog meer dan voldoende overblijft, blijkt wel
uit de lijst van organisaties die jaarlijks een subsidie van de bond
ontvangen. Zonder alle subsidies en lidmaatschappen te noemen zal een
kleine greep worden gedaan om aan te geven hoe ruim het principe wordt
geïnterpreteerd.

3.15.1 Subsidles, lezingen en Iidmaat~chappen

Ala in 1919 de Bond van Rijwielherstellers om financiële steun vraagt
voor het houden van cursuesen voor een opleiding van vaklieden, en de
afdeling Veendam hetzelfde vraagt voor het houden van patroonscursusaen,
wordt het eerstgenoemde verzoek gehonoreerd, terwijl het laatste wordt
afgewezen. De bond ia in principe voor het uitbreiden van het asntal
vakken aan ambachtsscholen, omdat de uitbreiding van het aental vaklie-
den door de ANWB wordt gezien als nuttiger voor de samenleving dan de
uitbreiding van het santal patroons (291). Ook de Centrale Vereniging
voor School- en Werktuinen kan rekenen op een financiële bijdrage van de
bond. Deze vereniging staet in relatie met het asnplanten ven bomen en
het opwekken van liefde voor bomen wordt gezien als een toeristisch
belang.

Het blijft niet altijd elleen bij het financieel eteunen van allerlei
organisaties. Daernaast komt het ook voor dat een bestuurslid van de
bond wordt benaderd om een lezing te houden. In 1919 ontvangt Bergsma
een verzoek van het Uitvoerend Comité voor het Congrea en Tentoonstel-
ling 'Opvoeding van de jeugd boven den leerplichtigen leeftijd', om een
inleiding te houden over toerisme, epel en padvinderij. Het bestuur is
overtuigd van het nut hiervan en verzoekt Feith deze taek op zich te
nemen. Bergsma wil dit niet zelf doen, omdat hij alleen op het gebied
van toerisme iets zinnigs te zeggen heeft en hij zich op het betreffende
terrein onvoldoende kundig acht (292).

Een ambachtschool te Den Haag, krijgt ten behoeve van de opleiding
tot chauffeur een aubsidie van de AMiB. Ook een vakantieoord voor ge-
meenteambtenaren valt deze eer te beurt. De argumentatie hierbij is, dat
de bond vaak de hulp nodig heeft van de verschillende gemeente-ambtena-
ren, zodat deze met de grootste welwillendheid tegemoet moeten worden
getreden (293).

Wat voor het toekennen van subeidies geldt, geldt in belangrijke mate
ook voor het participeren in besturen van allerlei organisaties, of het
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toetreden als lid. Telkens opnieuw wordt de vraag gesteld, inhoeverre
eansluiting of participatie past bij de doelstellingen van de bond. Dat
men deze doelstelling niet eng ziet mag wel blijken uit de vele lidmaat-
schappen en de aard ervan. In de meeste gevallen gaat het initiatief uit
van een bestaende of nieuw opgerichte organisatie.

In 1919 wordt door de Ramer van Roophandel te Woerden een vereniging
opgericht met als doel de bevaarbaarheid van de Oude Rijn tussen Leiden
en Utrecht te verbeteren. De ANWB ziet hierin een bijdrage aan een
algemeen belang en tevens aan het specifieke toeristische belang enbesluit na een verzoek dsartoe van de zijde van de Ramer van Roophandel,
zich als lid aan te melden (294).

Als in 1919 de vereniging voor Volkerenbond en Vrede vraagt of de
ANWB zich bij haar wil aansluiten voelt men daer weinig voor, omdat men
er voor de bond niets in ziet (295). Ook na herhaald eandringen blijft
men de boot afhouden. Vooral als het geat om politiek of religieus
getinte organisaties, wordt de aanvreag niet gehonoreerd. Ook op aport-
gebied liggen de zaken niet veel anders. De bond zal steunen, als er
sprake is van enige toeristische waarde. Zo wordt de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding, zij het met enige aarzeling, gesteund, terwijl
de Olympische Spelen van groot toeristisch belang worden geacht (296).

De ANWB sluit zich aan bij het Nederlands Olympisch Comité uit een
sportief en toeristisch oogpunt, maar neemt geen actief deel aan de
spelen. Wel hebben enkele leden van het dagelijks bestuur zitting in het
N.O.C., Bergsma en Redelé (297).

Wanneer in 1928 de Olympische Spelen te Amsterdam worden gehouden,
rekent het N.O.C. op de medewerking van de ANWB bij de organisatie,
opvang en begeleiding van de enorme stroom vreemdelingen en landgeno-
ten, die ter gelegenheid van de spelen op de been komen. Er wozden door
de bond speciale wegwijzers gepleatst met als doel bezoekers langs de
kortste en veiligste weg nsar de pleata van beatemming te loodaen (298).

Voor natuur- en cultuurbehoud worden veel aenvragen gehonoreerd. In
1925 besluit het dagelijks bestuur om de subsidies voor natuurmonumenten
zelfs onder een afzonderlijk hoofd op de begroting vooc 1926 te brengen
(299). Verder ontvangt de Vereniging de Hollandsche Molen een jaarlijkse
bijdrage, terwijl de Stichting Menno van Coehoozn vanaf 1928 eveneens op
een bijdrage kan rekenen, terwijl de bond zich door Pos en Slicher lsat
vertegenwoordigen in het bestuuz (300). Ook wordt in veel gevallen een
subsidie verleend voor restauratiewerkzaamheden van voor het toerisme
van belang zijnde objecten.

De gehonoreerde aanvragen hebben steeds direct of indirect iets te
maken met verkeer of toerisme.

3.i6 Plannen tot reorganisatie van bondsbestuur en bondsdlensten

In 1923 heeft Bergsma reeds gesproken over het feit dat het dagelijks
bestuur oud begint te worden en de tijd is eangebroken om voor opvolging
te zorgen. Hij wijst op de noodzaak jonge energieke mensen aen te nemen,
die in de toekomst de taek van het dagelijka bestuur kunnen ovrrnemen.

Het beqtuur wordt in dubbel opzicht oud, zowel in jaren als in flexi-
biliteit.

Secretaris-penningmeester Steffelanr kondigt begin 1926 aan uit het
dagelijks bestuur van de bond te willen stappen. Reden voor dit besluit
is de onvrede met het financiële beheer van de AN4TB en het geharrewar
met de Wegencommissie, waarvan hij voorzitter is.
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Met het besluit om een deel van het bondskapitaal te gebruiken voor
de propagandavoering, kan hij zich onmogelijk verenigen. De bond leeft
zijns inziens te royaal. Het aanschaffen van een auto voor de Wegencom-
missie, om meer toezicht op de wegen te kunnen houden, wordt door hem
onverantwoord genoemd. Bovendien blijkt hij enigszins bestuursmoe te
zijn. Deze laatste reden is voor Bergsma acceptabel, de and2re niet.
Steffelaar ervaart zelf dat zijn weerstand moreel gebroken wordt, door-
dat hem het gevoel wocdt gegeven a1s rem op de ontwikkelingen te werken
(301). Bergsma onderneemt de nodige stappen om hem van dit besluit te
weerhouden, echter zonder succes. Het dagelijks bestuur vreest dat er
een gebrek aan dagelijks bestuursleden zal ontstaan, wat consequenties
zal hebben voor met name het commissiewerk en de connecties met autori-
tei!en (302).

Steffelear zal worden opgevolgd door zijn assistent A.Meyjes. Pro-
bleem hierbij is of hij tevens lid kan worden van het dagelijks bestuur.
Zelf wil hij dit gaarne, maar er bestaat binnen het algemeen bestuur
een stroming die eandringt op loskoppeling van het dagelijks bestuurs-
lidmaatschap en gesalarieerde betrekkingen (303). Een mogelijke oplos-
sing voor dit probleem zou zijn de functie te splitsen in een secreta-
ris, die lid van het dagelijks bestuur is en een ambtelijke penning-
meester. In het algemeen voelt het dagelijks bestuur hier weinig voor
(304). Meyjes zal als gebruikelijk toch lid van het dagelijks bestuur
worden.

In augustus 1926 wocdt het penningmeesterschap aan Meyjes overgedra-
gen. De borgtocht, die elke penningmeester in die tijd moet afsluiten,
moet nog door het algemeen bestuur worden vastgesteid. Daarvoor zal hij
een hypotheek op zijn huis nemen. De borgtocht wordt vastgesteld op
f.20.000. (305).

Het ontslag van Steffelaar leidt in 1926 sl onmiddellijk tot proble-
men met betrekking tot het opstellen van de begroting. Steffelaar werk-
te vanuit zijn ervaring en zette weinig op papier, zodat de nieuwe pen-
ningmeester niet hierop kon terugvallen. Wel maakt hij van de gelegen-
heid gebruik om enige veranderingen in de wijze van begroten asn te
brengen, waarop in het verleden al eens door het algemeen bestuur was
aangedrongen, maar waervoor Steffelaar niets voelde. De Wegencommissie
krijgt een eigen gelimiteerd budget, terwijl op de begroting ook een
onderscheid zal worden gemeakt in wat men noemt de nering en de diensten
(306).

In hetzelfde jaar wordt Lugard vrij ernstig ziek. Na enige tijd
herstelt hij toch zodanig dat hij in september 1926 zijn werkzsamheden
weer kan hervatten. Begin 1927 moet hij het opnieuw laten afweten. In
juli keert hij weer terug, maar neemt in december ontslag als lid van
het dagelijks bestuur. Hij wil zich niet langer herkiesbaer stellen,
maar verzoekt zijn plaats in het dagelijks bestuur voorlopig niet aan te
vullen, omdat hij hoopt terug te komen zo gauw zijn gezondheidstoestand
dit toelaat (307). In 1928 overlijdt hij echter, waardoor de vacature in
het dagelijks bestuuz kan worden opgevuld. Dit feit vormt de directe
aanleiding voor het algemeen bestuur om de toekomst van het dagelijks
bestuur ean de orde te stellen.

3.16.1 De Commisate Nauta ingesteld om de organlaatie op haer functloneren te on-
derzoeken

Er is in het verleden een voorzichtig begin gemsakt met het salarië-
ren van leden van het dagelijka beatuur maer men vrsagt zich toch af, of
het nu in de bedoeling ligt het dagelijks bestuur langzamerhand geheel
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te gaan bezoldigen of dat er een splitsing moet komen tussen bezoldigde
leden die de functie van hoofdambtenaar krijgen en niet bezoldigde leden
die vooral bestuurslid zijn.

De voorzitter antwoordt dat het steeds moeilijker wordt om iemand te
vinden die pro deo het werk wil doen en men dus wel verplicht wordt
mensen te salariëren. De bedragen, díe worden uitbetaald, zijn overigens
nauwelijks bezoldiging te noemen. De meesten kunnen op andere plaatsen
meer verdienen. voor de onbezoldigde bestuursleden geldt toch al, dat de
feitelijke leiding in handen ligt van ambtenaren. De voorzitter kan nog
hoogstens de richting aangeven, de ambtenaar regeert. Dit nu kan onder-
vangen worden door ook de bestuursleden te betalen, zodet zij al hun
tijd aan het werk voor de bond kunnen besteden. Bovendien is het lid-
maatschap voor het dagelijks bestuur ook psychisch steeds moeilijker te
dragen. Men weet dat er veel gedaan moet wordPn, maer is daartoe wegens
beperkte tijd niet in staat. Met neme de voorzitter voelt deze druk als
geen ander. Het niet salariëren blijft een vrome wens, hoewel het in
veel organisaties gewoonte is de voorzitter wel uit te betalen. Het
feit dat dit bij de ANWB niet gebeurt, meakt zijn opvolging ook moei-
Lijker. Als Bergsma bijvoorbeeld voor vergadecingen in Den Haag moet
zijn, is hij dasrmee een dag en een nacht kwijt. Dat heeft als conse-
quentie dat hij tijdens het reizen en 's nachts moet werken, omdat hij
daarnaast ook nog het ambt van burgemeester vervult en van mening is dat
zijn werkzaamheden voor de bond niet steeds in werktijd te kunnen ver-
richten. Dit soort leven kan men alleen maar volhouden als men fysiek
sterk is. De keuze die men moet maken is dus, of inensen te nemen die
kapitaalkrachtig zijn of overgaan tot het betalen van een bepaaide
vergoeding of salaris. De voorkeur zal daarbij uit moeten gaan naar
mensen die het werk voor de bond uit liefhebberij erbij willen doen,
omdat volledige salariëring praktisch onbetsalbaar is. En met de toename
van het werk zal de situatie ook voor de andere leden op den duur
onhoudbsar worden. Alleen te werken met ambtenaren wordt niet als ideaal
gezien, omdat dezen niet overal even goed worden ontvangen als een
bestuurslid. Ook de verhouding tussen het dagelijks en algemeen bestuur
kan bij salariëring van de eerste enigszins worden vertroebeld. De
voorzitter stelt daarom voor, om allereerst de vacature Lugard op te
vullen met een bezoldigde kracht en als het dan toch tot een reorganisa-
tie moet komen, dan moet het ook mear meteen grondig gebeuren (308).

Financieel gezien gaat het de bond niet voor de wind. De balans over
1927 vertoont een groot tekort, veroorzsakt door nadelige saldi op vele
posten, vooral op De Kmnpioen, wegenverbetering en de wegwijzers. De
diensten zijn uitgebreid zonder dat vooraf is nagegaen of er wel geld
voor was. Er wordt te weinig commercieel gewerkt (309).

De balans wordt opnieuw bekeken en aangepest. Een deel van het be-
stuur stelt voor het tekort van ongeveer f.35.000. terug te brengen naar
f.9.000. en de stille reserves groot f.74.000, voor een bedrag van
f.26.000. aan te spreken (310). Redelé verzet zich tegen deze gecamou-
fleerde balans, zodat het verliessaldo van de balans toch weer wordt
verhoogd met f.25.000. (311).

De ontwerpbegroting voor 1928 sluit met een tekort van f.109.000, dat
men uiteindelijk weet terug te brengen tot ongeveer f.59.000. (312). Ook
voor 1929 is het tekort zodarig dat Meyjes geen kans ziet het voorge-
stelde ontwerp uit te voeren en wenst er dan ook geen verantwoording
voor te dragen. De leden van het dagelijk' bestuu: eiaen dat de begro-
ting wordt ingediend, zoals deze is opgemaekt. Meyjes blijft erbij dat
een dergelijke begroting niet te verdedigen is. Omdat de begroting
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echter van het dagelijks bestuur uitgsat, en dit dus collectief verant-
woordelijk is, heeft Meyjes uiteindelijk weinig in te brengen (313).

Bij de algemene beschouwingen over de begroting 1929 blijkt ook bij
verscheidene leden van het algemeen bestuur bezorgdheid te bestaan over
het toekomstig financieel beleid van de ANWB. De begroting is met kunst-
en vliegwerk zo goed mogelijk sluitend gemaakt en voor onvoorziene
uitgaven is niets geraamd. Bovendien kan voor de wegwijzerdienst, een
van de pijlers van de bond, onvoldoende worden begroot. Voorts vindt
het algemeen bestuur dat meer efficiënt gewerkt moet worden. De organi-
satie van de ANWB voldoet niet langer aan de geweldige groei die het
ledental en de werkzaamheden hebben ondergsan. Daarbij houdt men ook in
het oog het feit dat de bond de laatste jaren nogal wat mededingers
naast zich heeft moeten dulden zoals de B.B.N., de verschillende reis-
verenigingen en de KNAC, weike zich in diverse opzichten op dezelfde
terreinen begeven. Nadat bovendien nog is gewezen op de overbelasting
van de verschillende leden van het dagelijks bestuur, wordt op voorstel
van algemeen bestuurslid A. van der Wijk, met instemming van het dage-
lijks bestuur, een commissie in het leven geroepen om de gehele organi-
satie van de bond aan een onderzoek te onderwerpen. De commissie wordt
op 30 december 1928 door het algemeen bestuur ingesteld en bestaat uit
zeven personen, vijf leden van het algemeen bestuur, mr. M. Nauta, G.
Ritmeester, A.I. van der Wijk, Otto Horn en Th. C.P.M. Kolfschoten en
twee leden van het dagelijks bestuur, J.C. Redelé en A1b.Spanjaard. De
commissie krijgt de naam van de voorzitter de heer M.Nauta (314). Met de
benoeming van Otto Horn, is ook de behoudende factor in de commissie
vertegenwoordigd.

Wanneer in februari 1929 Redelé aankondigt ontslag te willen nemen
als lid van het dagelijks bestuur, omdat zijn eigen bedrijf hem nodig
heeft, is ook voor het dagelijks bestuur het moment aangebroken vast te
stellen dat een reorganisatie zeer gewenst is (315). Men ziet een even-
tuele reorganisatie wel als een zeer grote stap die gedsan moet worden.
Hoewel men ervan overtuigd is dat het zo niet langer gaat en er voor het
idee van een directorium wat te zeggen valt, is men toch bang voor een
mislukking. Met name Bergsma heeft weinig vertrouwen in de stuwkracht
van de ambtenaren (316).

3.16.2 De werkwiJze van de commissie Nauta

Voordat de commissie zich een oordeel over de situatie kan vormen, is
een bezoek aan de verschillende bureaus noodzakelijk. Daarbij worden bij
de leden van het dagelijks bestuur die aan het hoofd van een dienst
staan, inlichtingen ingewonnen over het werk, het personeel en de orga-
nisatie, waarbij ook de hoofdambtenaren aanwezig zijn. Een tweede manier
om gegevens te verzamelen meent de commissie gevonden te hebben in een
verzoek aan alle leden van het algemeen bestuur en de verschillende
afdelingsconsuls, om voorstellen tot wijziging in de organisatie of de
werkwijze van de bond, schriftelijk mede te delen. In het algemeen
krijgt men hierop teveel opmerkingen over details en te weinig over de
grote lijnen.

Tevens stelt men zich op de hoogte van de ontwikkelingen bij de grote
buitenlandse toeristenbonden. De Engelse Automobile Aseociation kent
vele en uitgebreide commissies, die aldus de commiasieleden wel passen
bij het Engelse volkskarakter met zijn zucht naer behoud van het be-
staande, maar niet voor Nederlandse toestanden is aan te bevelen. De
Touring Club de Suisse heeft een bestuur bestasnde uit vijftien leden,
dat eens per maand bijeenkomt. Aan het hoofd van de dagelijkse leiding
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staat een secretaris-generaal. De Belgische Touring Club telt minstens
twaalf leden in het best.uur en heeft een algemeen bestuur van minstens
dertig leden. De Touring Club de France heeft een dagelijks bestuur van
vijf leden die worden gekozen uit een algemeen bestuur van achttien
leden. De leiding berust bij bezoldigde hoofdambtenaren. De Deutsche
Automobiel Club tenslotte, heeft een bestuur van negen leden waaruit een
dagelijka bestuur van drie leden wordt gekozen.

Als belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar buitenlandse toe-
ristenbonden komt naar voren, dat het Nederlands bondsappareat veel te
ingewikkeld en te uitgebreid is, met als gevolg te kostbaar, afgezien
nog van het grootste bezwaar dat het appareat veel te log werkt. Na veel
discussie komt de commissie tot een voorstel over de wijze, waerop het
toekomstig bestuur zal moeten worden ingericht. Dit voorstel vormt de
leidraad bij de discussie (317). De eerste conclusie van de reorganisa-
tiecommissie is dat een asntal zaken niet meer past in het grote lichaam
dat de bond geworden is. Men wordt gedwongen zich aan de nieuwe toestand
aan te passen en het bestuur dsarnaar te regelen, wellicht zelfs te
hervormen. De financiële toestand vormt geen reden kracht te zoeken in
inkrimping, zoals door sommigen is voorgesteld, omdat dit weleens de
ondergang van de bond zou kunnen betekenen. De bond is allang niet meer
de wielrijdersbond van weleer. Men kan zich er dus ook niet op beroepen
dat het land 3.000.000 wielrijders telt.

In de eerste plaats stelt de mechanisering van de maatschappij haar
eisen aen de bond. In de tweede plaats ziet men in het werk van de bond,
met zijn bemoeiingen op het gebied van het wandel- water- en ruitertoe-
risme, een goed tegenwicht tegen alles wat in die tijd de geest van de
mensen vermoeit. Men moet dus doorgean. Maar dsarvoor is geld, zelfs
veel geld nodig. Enerzijds moet men uitbreiden om door te gean, ander-
zijds wordt men door gebrek aan voldoende reserves gedwongen in te
krimpen. De gedachte dat men zal moeten inkrimpen, is vooral voor de
voorzitter onverdraeglijk. Hij acht het nog beter te eindigen dan in te
krimpen. Alles zal in het werk moeten worden gesteld om enerzijds te
bezuinigen en enderzijda de inkometen te verhogen. De aanwezige finan-
ciële reserve zal worden aangewend om het tekort van 1928 te dekken,
zodat in 1929 met een echone lei kan worden begonnen (318).

3.16.3 De voorlopige conclualea van de commisale

De commissie komt tot de conclusie dat er van eigenlijke misstanden
in de bond geen sprake is. De belangrijkste knelpunten worden onderge-
bracht in een vijftal rubrieken:
s. Er blijkt onvoldoende verband te bestaan tuasen het bureau in Amster-

dam en het bureau in Den Haag.
b. Op de bureaus bestaat onvoldoende onderling verband.
c. Doelmatigheid ontbreekt.
d. Tussen de redacties van de verschillende organen bestaat geen ver-

band.
e. De wijze ven exploitatie van periodieken en uitgaven is onvoldoende.

Iedereen is ervan overtuigd, dat men verder moet met de bond, alleen
Horn is een andere mening toegedasn. Hij is absoluut tegen uitbreiding.
A1 einds jaar en dag heeft hij zich verzet tegen de bemoeiingen buiten
het fietatoerisme.

De commiaeie is voorta tot de conclusie gekomen, dat de mensen die de
uitvoerende macht krijgen, mensen moeten zijn san wie enerzijds hoge
eisen moeten worden gesteld, msar die anderzijds behoorlijk en zelfs
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meer dan behoorlijk moeten worden gehonoreerd. Het moeten mensen zijn,
die ten volle voor hun taak berekend zijn, mensen met tact en prestige
naer buiten. Hieruit moge blijken, dat de reocganisatie niet hoofdzake-
lijk een financiële reorganisatie is. Minstens evenveel belang wordt
gehecht asn het verkrijgen van een behoorlijk f~inctionerend bestuursap-
paraat, waardoor de positie van de bond vanzelf ook in financieel op-
zicht zal verbeteren.

Ten aenzien van het bestuur van de bond wordt voorgesteld om de
algemene leiding van de bond in handen te leggen van vijf leden, die
gekozen moeten worden uit een algemeen bestuur van 24 leden, te kiezen
door de stemgerechtigde leden. Elke provincie zal door twee leden worden
vertegenwoordigd met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland, die elk
drie vertegenwoordigers mogen kiezen. Het dagelijks bestuur zal vijf
jaar zitting hebben en de leden zullen onbezoldigd zijn. De leden van
het algemeen bestuur worden gekozen op de afdelingsvergaderingen die
telkens ergens anders moeten worden gehouden, terwijl elk bondslid
vooraf het recht heeft kandidaten te stellen. Het instituut van stemge-
rechtigden dient geheel te verdwijnen. Dit instituut heeft zijn nut
gehad toen de bond nog klein was en vormde destijds de schakel tussen
het bestuur en de leden. Het heeft echter met het uitgroeien van de bond
zijn betekenis verloren en het instandhouden betekent verspilling van
geld.

2owe1 de omvang als de bevoegdheden van het algemeen bestuur worden
beknot. De bevoegdheid om de salarissen van het personeel te bepalen
hoort niet langer thuis bij het algemeen bestuur, wel behoudt men nog
het begrotingsrecht. Even wordt nog overwogen om het algemeen bestuur
niet herkiesbaar te stellen, maer deze gedachte wordt al snel verworpen,
omdat dit zou leiden tot een onwerkbare situatie. Het bestuur moet zich
dan na elke verkiezing weer helemaal inwerken. Verkleining van het
dagelijks bestuurscollege is verantwoord, omdat geen der leden zich in
de toekomstige organisatie nog met de leiding van enig bureau behoeft te
belasten, maer slechts de hoofdlijnen moet aangeven. De verantwoorde-
lijke dagelijkse leiding komt te liggen bij de bezoldigde hoofdambtena-
ren die een uitgebreider bévoegdheid krijgen, dan tot dan toe gebruike-
lijk is.

De ANWB is een commercieel lichaam geworden, dat periodieken, reis-
boeken en kaarten uitgeeft, waarmee tonnen gemoeid zijn en waarvoor een
commerciële leiding noodzakelijk is. Ook voor een snelle afhandeling van
zaken is het van het grootste belang, dat het dagelijks bestuur in
eantal wordt verminderd.

De indeling van de verschillende bureaus wotdt eveneens onder de
loupe genomen, wsarbij in overweging wordt gegeven, door te gaan op de
ingeslagen weg van centralisatie. Het bureau te Dordrecht, van wsaruit
de wegwijzerdienst nog steeds wordt geregeld, moet worden overgebracht
naar Den Haag en ondergebracht bij de dienst Wegen. Het moment daartoe
is gunstig vanwege het feit dat enkele ambtenaren op het punt staan met
pensioen te gaan.

De afdeling reisinlichtingen wordt nagenoeg geheel te Amsterdam
geconcentreerd en alles wat dsarmee in verband stast, zoals reiswij-
zers, internationale rijbewijzen, triptieken en verzekeringen zullen
dear blijven.

Er zal een derde algemene dienat moeten worden gevormd wearonder de
gehele administratie geat vallen. Voor de uitgave van de verschillende
organen en andere publikaties zal een afzonderlijke afdeling, de bonda-
uitgeverij, moeten worden opgericht, wearvan het zakelijk gedeelte onder
leiding komt van een commercieel ingestelde kracht, terwijl de sa-
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menstelling van de verschillende organen zoals tot dan toe, door de
deskundigen van de bond moet blijven geschieden.

Naast de organisatie van de verschillende diensten worden uiteraard
ook de salar;ssen voor elke functie afzonderlijk bezien en voorstellen
voor de toekomst gedaan (319).

Eind 1929 is het rapport klsar en zal aan het algemeen bestuur worden
aangeboden. Het dagelijks bestuur hecht eraan een pré-advies uit te
brengen alvorens het algemeen bestuur zich over het rapport uitspreekt.
Centraal in het rapport zijn verkleining van het dagelijks en algemeen
bestuur; geschikte mense~n voor de leiding; vier afdelingen met elk een
hoofd van dienst. In grote lijnen kan het dagelijks bestuur zich in de
voorstellen vinden. Wel acht Bergsma vier afdelingen teveel. De afdeling
D, de uitgeverij, en de commerciële leiding van De Kampioen ziet hij niet
zitten en wil deze bij een van de andere afdelingen onderbrengen. Boven-
dien stelt hij voor om in Amsterdam het hoofdbureau te vestigen, omdat
daar de efdeling Toerisme zit (320). Verder is er nog discussie over de
vrasg wear het commerciële gedeelte thuiahoort (321).

Behalve het bovenbesproken rapport is er ook een minderheidsstandpunt
binnen de commissie tot reorganisatie uitgebracht en wel door 0. Horn.
Hoewel hij in grote lijnen met het voorstel tot reorganisatie kan
instemmen, is hij toch van mening dat dit niet de gewenste bezuinigingen
oplevert. Daarom stelt hij voor verschillende takken van toerisme los
te laten en daarmee gepaard een santal bondsuitgaven op te heffen. Ook
is hij er niet van overtuigd dat het ledenaantal voortdurend moet
groeien en wenst dus te bezuinigen op de post propaganda (322). Het
standpunt van Horn is opgenomen in het officiële rapport van de
commissie, maer verder heeft het weinig invloed op de besiuitvorming.

3.16.4 Voorstel tot reorganisatle eangenomen

De kritiek die tijdens de algemene beschouwingen in het algemeen
bestuur naar voren komt op de inhoud en de conclusies van het rapport,
spitst zich toe op enkele punten. Allereerst op het voorstel de leden
van het dagelijks bestuur niet meer te bezoldigen. Men wijst daarbij op
het feit dat in vergelijkbare organisaties, zoals de gemeenteraad en de
provinciele staten, het voorzitterschap ook een betaalde baan is. Theo-
retisch acht men de stelling van onbezoldigde leden van het dagelijks
bestuur niet verwerpelijk, maar praktisch zal blijken dat deze leden dan
tot marionetten worden gedegradeerd. De tijd van erebaantjes is voorbij,
zo vindt men. Het zal in de toekomst ook steeds moeilijker worden hier-
voor nog mensen te vinden. Er bestaat een trend om steeds minder werk
onbeloond te doen. Ondanks deze bedenkingen houdt de commissie, die haar
voorstellen in de algemene vergadering verdedigt, vast aan hasr opvat-
ting in deze. De voorzitter van de ANWB, die het met dit essentiële punt
uit de voorstellen niet eens is, wijst nog eens op het feit dat er
reeds enkele leden van het dagelijks bestuur worden beloond en dat
wijziging van de situatie tevens wijziging van de statuten en het regle-
ment betekent. Hiermee zou onnodig veel kostbare tijd zijn gemoeid.

In de tweede plaats richt de kritiek zich op de positie van het
algemeen bestuur. In het voorstel is voorzien in een kleiner aigemeen
bestuur. Maar dit ziet liever bezuinigd op het aantal stemgerechtigden,
die in het definitieve voorstel toch gehandhsafd blijven. Ook is men
het niet unaniem eens met de voorgeatelde zittingstermijn van twee jaar.
Het verwachtingapatroon ten aanzien van de inbreng van nieuwe leden is
zeker niet hoger dan dat van de zittende leden.
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Een derde heet hangijzer blijkt het werkterrein. Sommige leden vragen
zich af, of de bond zichzelf niet voorbij heeft gestreefd door alle
sporten naar zich toe te trekken. Men acht het onderscheid tussen sport
en toerisme niet. altijd even duidelíjk. 2o heeft de ANWB zo'n twintig
jaar eerder al contact gezocht met de Nederlandse Alpen Vereniging, die
daar blijkbaar niet zo van was gediend. Ook met de Unie van Watertoe-
risten is het zo gegaan. Er is minder sprake van watertoerisme dan van
watersport en hetzelfde geldt vooz het wintertoerisme. Sport en toerisme
vallen volgens sommigen niet altijd samen. Het zou beter zijn als de
bond deze vormen protegeert in plaats van ze zelf ter hand te nemen.

Ook ten aanzien van de bondsorganen, De Kampioen, De Mo(orkampioen en De
Waterkampioen is de nodige kritiek. Met name de twee lastste kosten teveel
geld. De Wa(erkampioen is te mooi ten opzichte van De Kampioen, die weinig
interessant meer is. De Moforkamproen is te technisch voor de gewone man.
Dearom stelt de commissie voor een fusie tussen de verschillende tijd-
schriften tot stand brengen. Het algemeen bestuur kan zich ook hier niet
in vinden.

De meer algemene kritiek richt zich tegen het feit dat de reorganisa-
tievoorstellen niet in eerste instantie een verbetering van de finan-
ciële positie betekenen. Sommige leden vinden dat er teveel overhoop
wordt gehaald en de voorstellen te radicaal zijn.

Anderzijds zijn er ook positieve geluiden met betrekking tot de
voorstellen van de commissie Nauta. In het algemeen ziet men wel in, dat
persoonlijke verantwoordelijkheid voor het werk de enige manier is om
een "koopmanschappelijk" beheer te verkrijgen. Een ander voordeel is dat
men met verantwoordelijke personen aan het hoofd van de afdelingen, bij
wanprestatie ook verhaal heeft.

De voorzitter van de commissie, Nauta, wijst in zijn antwoord op
vragen en opmerkingen nog eens op de belangrijkste uitgangspunten. De
eerste opdracht is geweest een grondig onderzoek te verrichten naar het
functioneren van het bondsapparaat. Vast staat voor de commissie dat de
leden van het dagelijks bestuur onbezoldigd moeten blijven en dat goede
salariëring nodig is om goede krachten voor het werk te krijgen en te
behouden. Het algemeen bestuur is altijd controlemiddel voor de bond ge-
weest en zal dat in de toekomst blijven. Er bestean geen plannen om
welke tak van bondsbemoeiing dan ook af te stoten, hoewel er wel plannen
zijn tot verandering.

Voorzitter Bergsma onder~treept deze uitgangspunten nog eens uitdruk-
kelijk, met name het punt van bondsbemoeiingen. Alle soorten toerisme
hebben in zijn ogen in zekere zin gelijke belangen. De ANWB ging zich in
het verleden met water- en ruitertoerisme bemoeien, omdat er geen enkele
voorlichting door andere instanties werd gegeven, weardoor deze toeris-
ten zich als vanzelfsprekend tot de bond wendden. Aanvankelijk vond ook
niemand dit vreemd. Pas later, toen anderen dit werk wilden gsan over-
nemen, werd de ANWB verweten zich met alles en nog wat te bemoeien. De
bond moet dus doorgsan op de ingeslagen weg en zeker niet inkrimpen. De
uitgaven, die hiervoor moeten worden gedaan, vallen weg tegen het nut
dat het oplevert en dus mag er van bezuiniging geen sprake zijn. Als men
het toerisme kan dienen in al zijn geledingen, als men het ontwikkelend,
gezichtskringverruimend, beschavend en ideële werk wil handhaven, dan
zal men alles moeten behouden, voor zover anderen er zich niet eerder
van meester hebben gemaakt, aldus de opvatting van Bergsma. Bezuinigin-
gen zijn hier en daar wel mogelijk, maer het aanboren van nieuwe bron-
nen is minstens even belangrijk, omdat daerdoor de poaitie van de bond
verbetert. De reorganieatie zal dan vanzelf verbetering brengen in de
financiële basis van de ANWB (323).
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Voorzitter Bergsma wordt door het algemene bestuur gemachtigd de
voorstellen uit te werken, wasrmee vanaf 1930 een nieuwe periode voor de
bond wordt ingezet.

D. CONCLUSIE EN ANALYSE

De ANWB kan gezien worden als een organisatie die een expansief-
idealistische bundeling ten doel heeft. Dit blijkt niet alleen in de
beginjaren mear ook in de jaren twintig als de vereniging zich geheel
stort op de verbetering en de uitbreiding van de wegen en het
natuurbehoud.

Het meest opvallend met betrekking tot de werkzaamheden van de ANWB,
in vergelijking met de voorgaende periode, is de relatieve rust op
toeristisch gebied. Tussen 1900 en 1918 heeft de ANWB slles in het werk
gesteld om alle vormen van toerisme naer zich toe te halen, waardoor men
veel kritiek te verduren krijgt. Men probeert nog enig onderscheid te
maken tussen sport en toerisme, msar dit blijkt in de praktijk niet
steeds even duidelijk te zijn. Veel vormen van toerisme hebben een
sportief karakter, zodat al snel gesproken wordt van sportief toerisme,
wat overeenkomt met ons huidige begrip recreatie. Hieraan zit zowel een
sportief als toeristisch element.

Na 1918 worden door de ANWB de bestsande vormen van toerisme behar-
tigd maer het lijkt erop of de nadruk binnen het werk toch enigszins
anders komt te liggen.

In de jaren twintig wordt relatief veel aandacht en tijd besteed ean
wegen, verkeer, verkeersveiligheid en natuurbehoud, als voorwaarden voor
het toerisme. Echter, dit argument wordt bij het atreven naer verbete-
ring van het wegennet nauwelijka gehanteerd. De nadruk ligt hier veel
sterker op het economisch en msatschappelijk voordeel dat van een goede
infrastructuur uitgaat.

De strijd voor het behoud van de natuur kan gezien wotden als een
rechtstreekse bijdrage ten behoeve van het binnenlands toerisme. De
relatieve rust op de toeristische markt heeft wasrschijnlijk te maken
met het feit dat een belangrijk deel van deze vorm van vrijetijdsbeste-
ding in toenemende mate wordt behartigd door allerlei verzuilde organi-
saties, weardoor de markt voor een belangrijk deel reeda ia verdeeld.

De snelle groei van het gemotoriaeerde verkeer na de oorlog, brengt
nieuwe problemen met zich mee die nog maer nauwelijke door enige inatan-
tie worden aangepakt. De behoefte aan meer en betere wegen neemt toe
omdat de verkeersmiddelen worden ingezet in het zakelijk vervoer. Het
verkeersbelang wordt een algemeen belang.

Het groeiend eantal verkeersdeelnemers moet nog worden opgevoed.
Gedragsregels voor het verkeer zijn nauwelijks formeel vastgelegd. Voor
zover ze wel bestaan, zijn ze niet algemeen. Hier ligt dus een uitbrei-
ding van de pedagogische taak van de AN4iB. Met betrekking tot het werk
ven de ANWB ken men atellen dat de nadruk van het werk in de jaren
twintig, verschuift van de belangenbehnrtiging voor de leden naer het
algemeen belang; de welvanrt en het welzijn van het volk zijn in het
geding . A1 anel echter blijkt dat de problemen waar men voor etaat het
vermogen van de ANWB te boven gann en van elke andere organisatie. Reden
om krachten te bundelen en de overheid bij het probleem te betrekken.
Enerzijda ia due aprake van het waarmaken van de intermediaire functie
van de vereniging, door niet alleen de blik te richten naar 'beneden',
naar de leden, maar ook naar 'boven', naar de overheid. Anderzijds
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ontstaat als gevolg van een toenemende differentiatie behoefte aan
overkoepeling en samenwerking, dus aan integratie.

De ANWB alleen is nauwelijks bij machte de rol van de overheid te
vergroten, daarvoor heeft men de hulp van andere organisaties nodig. Het
netwerk breidt zich uit, de afhankelijkheid wordt groter, masr ook de
concurrentie. We zien dat in toenemende mate de concurrentie wordt
omgebogen in de richting van meer samenwerking. Emotionele en persoon-
lijke drijfveren maken plasts voor meer rationele overwegingen. De
grotere verwevenheid van de ANWB met andere organisaties maakt de bond
enerzijds krachtiger, anderzijds ook conjunctuur-gevoeliger.

Omdat de ANWB toeneemt in omvang en met ateeds meer maatachappelijke
groeperingen te maken krijgt, neemt ook de vraag naar het aantal dien-
sten, maar ook naar meer verschillende diensten toe. Er ontstaat niet
alleen meer differentiatie in de vrasg maar eveneens in het aanbod
vanwege de toenemende concurrentie. Om zich binnen dat krachtenveld
staande te houden, is het noodzakelijk de organisatie rationeel op te
zetten, waardoor zo effiënt mogelijk kan worden gewerkt. Dit betekent
niet alleen een reorganisatie van alle diensten, die oorspronkelijk
vanuit het particulier initiatief zijn ontstaan, mear tevens van de
totale organisatie. De economische omstandigheden van de jaren twintig
dwingen het bestuur van de bond uiteindelijk tot een nieuwe ordening.
Het tijdperk van vrijwilligerswerk begint af te brokkelen. Voor arbeid
moet in toenemende mate worden betaald. Dit heeft als keerzijde, dat het
bestuur als werkgever ook eisen kan stellen san de werknemer, die voor
zijn diensten wordt beloond.

De werkzaamheden hebben als gevolg van de groei van de organisatie
zodanige vormen aangenomen, dat een combinatie van maetschappelijke werk-
kring en bondswerk niet meer in de bestaande vorm mogelijk blijkt. Er
ontstaat behoefte aan een scherpere scheiding tusaen het beleidsniveau
en het uitvoerend niveau.

Omdat arbeid moet worden betaald, krijgt alles zijn prijs. Het wordt
steeds moeilijker om, zoals in het verleden, diensten te verlenen zonder
daarvoor ook een reële prijs te laten betalen. Rostprijsberekeningen,
kosten-beten analyses en planning worden belangrijke begrippen bij de
instandhouding van de organisatie en vragen voor de uitvoering om gespe-
cialiseerd personeel.

Het zittend dagelijks bestuur begint te beseffen dat de ontwikke-
lingen die richting uitgean, masr blijkt nauwelijks in staat hierop te
anticiperen.

De mechanische mastschappij stelt nieuwe eisen aan de bond. De tijd
van erebasntjea is voorbij. De ANWB moet commercieel en rationeel worden
geleid, waarbij het uitvoerende werk in handen moet worden gelegd van
professionele krachten met een persoonlijke verantwoordelijkheid voor
het werk. Dit heeft tot gevolg dat er een scheiding zal moeten komen
tussen bestuur en uitvoering met onderscheiden verantwoordelijkheden.
Deze ontwikkeling, die mede in de hand wordt gewerkt door de sterke
groei van de organisatie, leidt tevens tot een geringere betrokkenheid
van het bestuur op de leden. Het voorstel om het instituut van stemge-
rechtigden op te heffen, is hiervan een bewijs. De betrokkenheid van de
leden op de organisatie verandert door de nieuwe atructuur eveneens in
een meer zakelijke.

Met betrekking tot de materiële basis vnn de vereniging kan geateld
worden dat gedurende de jaren twintig in feite nog eteede sprake ia van
een weinig rationele financiële adminiatratie. Wel ia in de voorgaande
periode een voorzichtige poging gedaen de adminiatratie in een meer
zakelijke richting om te buigen, echter zonder veel auccea. Veel bonda-
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taken, waaronder de administratie zijn te sterk gebonden aan personen.
De gewenste veranderingen worden belemmerd door de geringe wisseling van
personen in het bestuur. We zien dan ook dat tegen het eind van de jaren
twintig, als enkele leden van het dagelijks bestuur door allerlei om-
standigheden verdwijnen, er ruimte komt voor veranderingen.

Het bezitten van een materiële uitrusting is voor de ANWB minder een
kwestie van sociaal aanzien, dan wel van continuïteit van het bestaan.
Het is dan ook deze laatste reden dat ingrijpen noodzakelijk wordt
geacht. Doordat sprake is van een slechte financiële positie als gevolg
van een weinig rationeel opgezette adminstratie, wordt de vereniging
gedwongen orde op zaken te stellen, om het voortbestaan te verzekeren.

Ook het ledental is in deze context een relevant gegeven. De groei
van het aantal leden betekent in belangrijke mate verzekering van
continuiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een aanzienlijk deel
van het werk hierop is gericht. Ook hier is behoefte aan een rationeel
opgezette propagandavoering, maer bij gebrek san voldoende professionele
krachten, blijft deze belangrijke taak enigazins amateuristisch van
aard.

Samengevat kan men stellen dat het voortbestaan en de ontwikkeling
binnen de vereniging niet los te zien zijn van veranderingen buiten de
bond. De uitbreiding en de groei van het verkeer, de deelname van een
steeds groter aandeel van de samenleving san allerlei vormen van toeris-
me, de opkomst van allerlei organisaties op verschillend gebied, dwingen
de ANWB om zijn doelstellingen en structuur aan te passen. De vereniging
met zijn kenmerken van vrijwilligheid, elitair karakter van de leidende
figuren en amateuristische inslag, blijkt niet langer het juiste instru-
ment om aan de gestelde doelen en de gewekte verwachtingen te voldoen.
Gezocht moet worden naer sanpassing van het instrument.

De organisatie verliest geleidelijk steeda meer kenmerken van een
vrijwilligersorganisatie. Men kan 1930 aanmerken als een moment waarop
de geleidelijk gegroeide structurele veranderingen worden vertaald naar
een formele structuur, die het uitgangspunt vormt voor een nieuwe fase
in de geschiedenis van de ANWB.
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HOOFDSTUK IV
EEN NIEUWE GENERATIE TREEDT AAN - EEN TIJDPERK

WORDT AFGESLOTEN; 1930 - 1937

A. DE SOCIAAL - ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN TIJDENS DEJAREN DERTIG

4.1 Economische en demograilsche ontwlkkelingen tussen 1930 en 1937

De jeren dertig zetten in met de beurskrach van oktober 1929 in deVerenigde Staten, die vooral veroorzaekt wordt door psychologische fac-toren en diep ingrijpt in het economische leven. Dalende prijzen, stag-natie in de afzet, vermindezing van de investeringen, dalende lonen eneen toenemende werkloosheid zijn het gevolg. Ook Nederland, ais han-
delsland opgenomen in de internationale economie, krijgt de gevolgenervan te verwerken. De problemen lopen zo hoog op en werken zozeerverstorend, dat de overheid gedwongen wordt ingrijpende msatregelen tenemen, wearbij vooral de belangen van de nijverheid en de landbouwvoorop staan. Maetregelen in de vorm van financiële steun, regeling vande produktie en protectie, met als doel behoud van werkgelegenheid en
beheereing van de kosten van levenaonderhoud. Hoewel met dit overheids-ingrijpen de genoemde sectoren voor totale ineenatorting kunnen wordenbehoed, kan toch niet voorkomen worden dat de werkloosheid sterk toe-neemt. Enerzijds als gevolg van economische factoren, anderzijds ver-sterkt door demografische factoren. Het dieptepunt van de jaren dertigligt tussen 1932 en 1936. Wat later ingezet dan in sommige andere lan-
den, maar ook langduriger van aard als gevolg van de zeer gereserveerdehouding van de Nederlandse overheid (1).

Overheidsingrijpen in allerlei sectoren van het maatschappelijk levenis in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het eerat op groteschaal toegepast. Nadien, tijdens de jaren twintig, wanneer het econo-misch leven de wind weer behoorlijk in de zeilen krijgt, blijkt hieraen
weinig behoefte meer te bestaen. Toch zal het overheideingrijpen opruime schaal een kenmerkend verachijnsel gaan vormen voor de moderne
samenleving. De jaren dertig lijken dsarvoor de definitieve doorbrsak te
gaan vormen. De structuur van de eamenleving wordt dermate complex dateen behoefte aan een ordenend element, in dit geval de overheid, steedsduidelijker aan het licht komt. De jaren dertig geven een zeer diepe
depressie te zien, die vooral de structurele veranderingen, behorend bijhet kapitalisme en de moderne samenleving, duidelijker nsar voren doen
komen.

2oals is opgemerkt, apelen neast economische factoren ook demogra-
fische factoren een rol bij de problemen van de jaren dertig. De bevol-
kingsgroei die in de negentiende eeuw reede is ingezet, kenmerkt ook deeerste helft van de twintigste eeuw. Nog steeds is het dalende sterfte-
cijfer de belangrijkste factor in de groei. Tussen 1900 en 1920 bedreagtde bevolkingstoename 33,8Z, tusaen 1920 en 1940 is deze nog 29,3Z (2).In laatstgenoemde periode groeit de bevolking van 6,8 miljoen naar 8,8
miljoen inwoners. De problemen van de jaren dertig worden bovendien nog
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versterkt door de meer dan gemiddelde geboortecijfers van de jaren 1920
en 1921, die waarschijnlijk het gevolg zijn van het optimisme van de
eerste na-oorlogse jaren. Deze geboortegolf dient zich in de eerste
helft van de jaren dertig voor een belangrijk deel aan op de arbPids-
markt. Gepaard aan de sterke bevolkingsgroei is er sprake van een ver-
schijnsel, door Bosmans aangeduid als de 'massaficatie' van de moderne
maatschappij (3). Hiermee duidt hij het verschijnsel aan van bevol-
kingsconcentratie in de grote steden. Het asntal steden met meer dan
20.000 inwoners groeit sterk. Zijn er in 1900 nog slechts 24 steden met
meer dan 20.000 inwoners, die samen 36,4 Z van de totale bevolking
herbergen, in 1918 is dit aental gegroeid tot 42 terwijl ze tezamen 44,7
Z van de bevolking onderdak verschaffen. In 1940 is dit asntal gegroeid
tot 56 steden en woont meer dan de helft van de Nederlandse bevolking in
grote en middelgrote steden, namelijk 51,7 Z. Ook het aantal grote
steden met meer dan 100.000 inwoners breidt zich uit. Tot 1918 kunnen
alleen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zich hiertoe rekenen.
Tussen 1918 en 1940 voegen ook Haarlem, Groningen en Eindhoven zich in
dit rijtje; samen zijn ze goed voor 27,9 Z van de Nederlandse bevolking.
Bovendien woont de helft van de totale bevolking in de drie westelijke
provincies, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht (4).

4.1.1 Gevolgen voor de bestaanssituatie tussen 1930 en 1937

Welke gevolgen hebben bovenomschreven economische en demografische
ontwikkelingen voor de bestaanssituatie7

De belangrijkste elementen waaraan in deze paragreaf aandacht zal
worden besteed, zijn de gevolgen voor de loon- en prijsontwikkeling, de
bestedingen, de werkgelegenheid en de arbeidsduur.

4.1.1.1 ()e lonen en kosten van levensonderhond

De geleidelijke loonstijging, waarvan na 1925 weer sprake is, wordt
na 1930 weer geheel ongedaan gemsakt. De daling die in 1930 inzet,
blijft een aantal jaren doorgaan en bereikt pas in 1936 een dieptepunt.
Daarna is er sprake van een geleidelijk herstel, maar de lonen zullen
voor 1940 niet meer het peil van voor 1930 bereiken. Het reële inkomen
per hoofd van de bevolking bedraagt op jaarbasis in 1933 f.264., terwijl
dit in 1935 nog masr f.231. is (5).

Tussen 1919 en 1938 stijgt het aantal lage inkomens (tussen f.800. en
f.2.000. per jaar), van 69Z tot 74Z. De hoge inkomens tenslotte dalen
van 7Z van het totasl in 1919 nasr 5 Z in 1938 en vormen daarmee een
steeds kleiner aandeel van het nationaal inkomen. Ook de groep zeer lage
inkomens neemt vooral in de jaren dertig sterk toe (6).

Tussen 1930 en 1936 zijn de prijzen voor grondstoffen gedaald tot de
helft, de prijzen van de eindprodukten tot tweederde, terwijl ook de
lonen zijn gedaald. De eerste jaren na 1930 is de prijsdaling echter
sterker dan de daling van de lonen, zodat de koopkracht tot 1932 zelfs
nog enigszins stijgt. Daarna daalt de koopkracht maar minder snel dan de
lonen. In tabel 25 wordt de verhouding lonen-koopkracht in de jaren
dertig weergegeven, waarbij het jaar 1926 als vergelijking dient.
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Tabel 22. Indectilfers lonen en koopkrachr 1934 1938

Jaar Geldloon Roonkracht
!00
104
112
99
90
87

De magere jaren, 98

1926I30 100
1930 101
1932 95
1934 g4
1936 71
1938 72
Bron: Beishuizen en Uerkman,

Het moeilijkat is deze periode uitereard voor de werklozen, dieeangewezen zijn op eteun. Het steunbedrag van f.15. per msand betekent
in veel gevallen een halvering van het inkomen. De overheid probeerthieraan wel iets te doen, onder meer door werklozen vrij te stellen van
rijwielbelasting, welke f 2,50 per jaar bedreagt, maer dit zet weinigzoden san de dijk.

Aan de uitbreiding van de werkgelegenheid komt in 1930 een einde engedurende een aantal jaren i a er zelfs eprake van een afname. Met eensterk groeiende bevolking moet dit onherroepelijk leiden tot werkloos-
heid die in 1936 haer grootate omvang bereikt.

Tabel 23. Aantal werklozen. tussen 1929 en I936

Jaar Aantal werklozen Jaar Aantal werklozen
1929 18.000 1933 350.000
1930 100.000 1934 375.000
1931 130.000 1935 425.000
1932 230.000 1936 480.000
Bron: De Vriea, Hat econemiech laven, t.a.p., 137

4.2 Invloed van emancipatlebewegingen op bestaanssituatle en vrije
tljd

In tegenstelling tot de jaren twintig verachuift de aandncht van de
arbeidsbeweging meer en meer naar de bedrijfavoering, vanuit een besef
dat het lot van de arbeider daarvnn afhankelijk is. Juist in de jaren
dertig, de periode waarin de werklooaheid het belangrijkste vrsagstuk
vormt, komt de nrbeider met een nieuwe eociale eis: recht op arbeid (1).
Men beeeft ateeds duidelijker dat arbeid de enige weg vormt naar mant-
schappelijke erkennning en emancipatie. De economische problemen zijn
op dat moment echter zo omvnngrijk, dat het bedrijfaleven niet bij
machte ia aan deze eia te voldoen. Ook de nrbeidera zijn hiervan door-
drongen. Vanuit de S.D.A.P. wordt een plan opgeateld.
In feite is dit de eerate keer dat de overheid nauw wordt betrokken bij
het mnatachappelijk leven en de zorg krijgt toebedeeld voor de werkgele-
genheid. Deze komt er in de vorm van werkverachaffing. Het betekent
werk gedurende drie janr en voor 55.000 menaen (8).
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Op het gebied van de vrije tijd wordt enige vooruitgang geboekt. Rond
1935 blijken de meeste geschoolde arbeiders over vakantie te beschikken,
in veel gevallen zelfs al één tot twee weken, zo blijkt uit een onder-
zoek dat in die tijd wordt gehouden door Blonk en Rruyt (hierover later
meer).

B. STRUCTUURVERANDERINGEN IN VERKEER EN TOERISME

4.3 Het individueel verkeer naast het collectieve vervoer

4.3.1 Het ri~wlelverkeer

Het aantal rijwielen neemt nog steeds toe (zie grefiek 11). In de
periode tussen 1924-1939 is sprake van een verdubbeling van het aantal
van 1.811.000 nasr 3.796.000. Dit betekent in 1939 ongeveer één rijwiel
op 2,3 inwonera. Behalve het eantal ie ook het gebruik sterk toegenomen,
met maar liefst 872 (9). Deze toename kan enerzijds worden verklaard uit
de economische vooruitgang in de jaren twintig en eind jaren dertig,
anderzijds ook uit de verbetering van het wegennet, in het bijzonder het
rijwielpadennet, dat aanvankelijk door de AHWB ter hand is genomen en
bovendien in het kader van de werkverschaffing een extra stimulans
krijgt. Een andere belangrijke factor is het besef van het economische
nut van het rijwiel.

4.3.2 Het gemotoriseerde verkeer

Uit grafiek 11 valt af te lezen hoe het gemotoriseerde zich in de
loop van de jaren heeft uitgebreid. De jaren dertig geven een wisselend
beeld te zien. De eerste tijd is er nog sprake van een behoorlijke
groei, zij het in mindere mate dan de voorgasnde jaren. In 1935 loopt
het aantal motorvoertuigen iets terug, terwijl het aantal rijwielen
juist weer meer toeneemt. Voor de verdeling over de soorten motorvoer-
tuigen zie tabel 27. Daaruit blijkt dat met name het asntal vrechtauto's
en bussen tamelijk stabiel blijft, terwijl het asntal auto's tot 1934
groeit, om vervolgens af te nemen. Het eantal motorrijwielen neemt
nA een jaar van geringe groei in versterkte mate toe.

Ondanks de wisselende groei in de jaren dertig, blijkt het aantal
zitplsatsen in auto's in 1939 475.429 te zijn, terwijl dit bij de spoor-
wegen eind 1938 159.232 bedrsagt, wearmee de vervoeracapaciteit van de
auto die van de trein ver voorbij ie gestreefd. Tot 1935 wordt vooral
gebruik gemaakt van grote auto's, terwijl na 1935 de kleinere auto in
toenemende mate in gebruik komt. Voor een deel kan dit worden verklaard
uit het feit dat in 1935 motorrijtuigenbelasting wordt ingevoerd, welke
op basis van het gewicht van de auto wordt vastgeateld. Daarnaast is er
ook sprake van een verzadigde markt en gebrek aen koopkracht. Door
steeds meer over te gasn op de produktie van kleine goedkopere voertui-
gen, probeert men de markt te verruimen en een nieuwe categorie aspi-
rant-kopers te bereiken. Ook hier geldt hetzelfde als voor de fiets. Er
is zowel sprake van een groeiend asntal motorvoertuigen, als van een
toename in het gebruik met 1.350 S. Ruin en Reuning wijzen op de stimu-
lans voor het forensendom, die uitgaat van het stijgend autogebruik
(10).
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Grafiek 11. Rijwielen en motorvoemugien 193P-1937
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Tabel 24. Aanta! motanjwielen, personenauto's, outobussen en vrochtauto's tussen
1930 en 1937

Jaar Motorrij- Peraonen- Autobusaen Vracht-
wielen auto's auto's

1930 31.314 67.845 3.526 41.227
1931 33.378 75.369 3.625 46.012
1932 37.694 81.277 3.783 48.494
1933 42.122 85.400 3.814 49.007
1934 44.411 90.088 3.814 49.951
1935 45.345 88.293 3.794 47.160
1936 49.380 89.077 3.794 47.810
1937 54.084 90.839 - -

Bron: Arch.ANWB Verkeersstatistiek 1933-1944 (656:31)

De spoorwegabonnementen zouden vooral zijn ingeruild voor de auto.
Behalve voor het forensendom betekent dit nieuwe vervoermiddel een
stimulans voor het bedrijfsleven en het toerisme.

Het gebruik van de eigen auto is vooral erg aantrekkelijk voor het
gezinareizen. Rinderen en bagage kunnen gemakkelijk worden meegenomen,
terwijl het ook financieel gezien santrekkelijker is dan het reizen met
het openbaer vervoer. Bovendien biedt de auto de mogelijkheid afgelegen
vakantieoorden en geeft een grotere vrijheid.

Het santal autobussen blijft vrijwel gelijk gedurende de jaren
dertig. Dat .geldt zowel voor het aental stadsbusaen als het aantal
toerbussen (zie tabel 28). Het ligt voor de hand dat de slechte
economische omstandigheden hierbij een rol apelen. Het betekent tevens
dat ook het toerisme nauwelijks enige groei ondergaat.

Tabel 25. Aama! autobussen in Amsterdam, Rotterdam en !)en Haag nusen
1931 en 1938

Jaaz Buasen voor stadsverkeer Toerbussen Totaal
1931 229 193 422
1932 236 218 454
1933 232 253 485
1934 225 280 505
1935 228 260 488
1936 213 283 496
1937 242 283 525
1938 270 356 626
Bron: Ruin en Reunig, Het vervoerawa2ea, 133
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De meeste bussen rijden dsar wear de bevolkingadichtheid het grootst
is, dus in het westen van het land en daar waar sprake is van toerisme,
dus in 2uid-Limburg. Om het toerisme naar het zuiden van het land te
stimuleren heeft een asntal ondernemers in Limburg een bus aangeschaft
en daarmee de mogelijkheid geopend om vanuit Valkenburg tochten te
ondernemen naar het nabije buitenland. In de crisisjaren wordt Val-
kenburg zelfs een belangrijk centrum van goedkope touringcarreizen door
2uid-Limburg, de Ardennen en de Eiffel. Op het eind van de jaren dertig
bezít Valkenburg zo'n 40 autobussen. Er valt echter weinig te verdienen
omdat de concurrentie groot is en de prijzen laag (11).

4.3.3 Het luchtverkeer

Tot 1930 stelt de burgerluchtvaart nog niet echt veel voor. Na 1930
komt hierin geleidelijk verandering. Daarmee gaat gepaard een uitbrei-
ding van het aantal diensten en vliegmaatschappijen. Rond 1939 heeft de
luchtvaart zich een zekere, zij het nog bescheiden pleats weten te
verwerven binnen het vervoerswezen.

De bereidheid om van een vliegtuig als vervoermiddel gebruik te
maken, vereist toch een bepaalde mentaliteit, die te maken heeft met
welvaart en behoefte asn snelheid. Het vliegtuig zal daarom eerder in
het zakenverkeer zijn gebruikt dan in het toeristisch verkeer, aangezien
bij dit laatste het begrip tijd een minder belangrijke rol speelt en
bovendien de kosten toch nog altijd asnzienlijk zijn. 2olang het toeris-
me zich nog hoofdzakelijk op het continent afspeelt en er goede alterna-
tieven worden gevonden in het gebruik van trein, autobus en auto, blijft
het vliegtuig voorlopig nog buiten het toeristisch gebeuren.

Samenvattend kan men concluderen dat na 1918 sprake is van een struc-
turele verandering in het vervoerswezen en in de reisgewoonten, die zich
ook na. 1930 doorzet, zij het aanvankelijk in gematigde vorm vanwege de
economische teruggang. De individuele vervoermiddelen, de fiets en de
auto, bieden nieuwe mogelijkheden, waarbij vooral de fiets van belang is
voor het verkeer op korte afstanden, terwijl de auto zeer geschikt
blijkt voor het maken van grote reizen. Vooral het ontspanningsverkeer
en het vakantieverkeer krijgen door het toenemende gebruik van deze
individuele vervoermiddelen een extra dimensie en impuls. Dit alles
echter ten nadele van het openbaar railvervoer.

4.3.4 Moderne communicatlemiddelen atlmuleren het toerisme

Tijdens de jaren dertig groeit het radiobezit zodanig, dat een meer-
derheid van de Nederlandse gezinnen een toestel bezit. Uit de eerderge-
noemde enquAte van Blonk en Rruyt tussen 1934 en 1936 gehouden onder
arbeidera, blijkt slechts 25Z niet te beschikken over een toestel of er
nooit naar te luisteren (12). In 1938 telt Nederland i miljoen luiste-
rasrs en neemt dsarmee de vierde plsata in binnen Europa (13). Een
belangrijk aandeel in de programmering van de omroepen beatsat uit
sportverslaggeving.

Via film, grammofoon en radio msakt men kennis met nieuwe vormen van
vrijetijdsbesteding, sport en vakantie, muziek en mode. Met name de
belangstelling voor muziek neemt hierdoor sterk toe. Zo trekt het Con-
certgebouworkest tijdens het seizoen 1938~39 12.000 bezoekera, wat
kennelijk een record betekent (14).
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Een ander belangrijk aspect is de verspreiding van actuele informatie
over de weersverwachtingen. Aeeds voor de Eerste Wereldoorlog wordt er
al gepleit voor weerbulletins ten behoeve van de land- en tuinbouw. De
ANWB ondersteunt dit pleidooi door te wijzen op de parallel gerichte
belangen van het toerisme (15). Pas na 1918 wordt het onderwerp opnieuw
aan de orde gesteld. Terwijl door een speciale commissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie
nog gestudeerd wordt op de mogelijkheden om weerberichten te versprei-
den, worden in Huizen en Hilversum de eerste studio's in gebruik geno-
men, waarmee het probleem wordt opgelost (16). Vanaf het midden van de
jaren twintig heeft de verspreiding via de radio plaats. Door de verdere
verbreiding van de radio wordt een steeds groter publiek bereikt.

4.4 De vriJeti)dsbesteding van de Nederlandse arbelder In de jaren
dertlg

In het algemeen is er over het gedragspatroon van de maatschappelijke
bovenlaag meer terug te vinden in de geschiedenis, dan over dat van de
lagere klassen of het zogenaamde gewone volk. Dat geldt ook ten eanzien
van het vrijetijdsbestedingspatroon. Franssen schetat in De Bossche ar-
berder in zijn wcrk- en leejmilieu een interessant beeld van de vrijeti jdsbeste-
ding van de Bossche arbeider (17). In de meeste gevallen komt de arbei-
der niet verder dan het koffiehuis of de herberg en verenigingen op
godsdienstige grondslag. Tot de Eerste Wereldoorlog zijn de mogelijkhe-
den tot ontspanning voor de arbeider zeer gering. Enerzijds vanwege het
te krappe gezingsbudget, anderzijds omdat het ontwikkelingsniveau te
gering is om zichzelf creatief bezig te houden. Als na de Eerste Wereld-
oorlog de arbeidsduurverkorting extra vrije tijd oplevert en het ver-
schijnsel vakantie meer algemeen wordt, buigen verscheidene groepen in
de samenleving zich over de vraag hoe deze vrij gekomen tijd moet worden
ingevuld. Ook van die tijd stammen de eerste, zij het nog uitzonderlijke
onderzoeken naar het bestedingspatroon. Om enig inzicht te krijgen in
het vrijetijdsgedrag van de arbeider, heeft men in de jaren dertig een
onderzoek hiernaar ingesteld. Aanvankelijk opgezet door het Instituut
voor Arbeidsontwikkeling en later, vanaf 1934 overgenomen door de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen. Deze beide instellingen weerspiegelen
duidelijk de invalshoek van wsaruit het onderzoek wordt opgezet. Men is
niet in eerste instantie geinteresseerd in de besteding van tijd als
zodanig dan wel in de kwaliteit van de tijdsbesteding.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door A.Blonk en J.P.Rruyt met medewer-
king van E.W.Hofatee (18).

De enquete is gehouden onder arbeiders, zowel mannelijke als vrouwe-
lijke, zijnde niet werkloos, geen seizoenarbeider of van laag intellec-
tueel niveau en ouder dan 18 jaar. Aan de hand van individuele vragen-
lijsten en een eantal sociogrammen, probeert men een min of ineer be-
trouwbaar beeld te schetsen. Dat het materiaal niet geheel en el repre-
sentatief is, mag blijken uit het feit dat een zeer belangrijk deel van
de ondervraagden politiek of sociaal georganiseerd is en in hoge mate
bestuursfuncties vervult in een of ineer verenigingen, namelijk 44i,
terwijl 41Z een studie volgt om de algemene ontwikkeling op peil te
houden (19). We hebben hier dus duidelijk te maken met de bovenleag van
de arbeidersklasse. 2onder het hele onderzoek hier te bespreken zullen
enkele gegevena die in het kader van deze atudie relevant zijn, nader
worden bezien. Het gaet dasrbij om zaken die samenhangen met die vormen
van vrijetijdsbesteding welke betrekking hebben op uitgaan, reizen en
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vakantiebesteding.
Uit het onderzoek blijkt dat het afleggen van bezoeken, met name aan

familie en kennissen voor 63 X van de ondervrsagden een belangrijk deel
van de vrije tijd in beslag neemt, 6 uur en 25 minuten per week. In de
grote steden geldt dit zelfs voor 80X en is stecker bij ouderen en bij
hogere loonklassen, namelijk 87X.

Van de ondervraagden brengt 20X de vakantie door met familiebezoek.
Aan uitgaan, waaronder wordt verstaan bezoek aan bioscoop, schouwburg,
concert, feestvergadecing, bals, dancings en wedstrijden wordt gemiddeld
1 uur en 48 minuten per week besteed, terwijl 29X nooit uitgaat. Het
grootste sandeel wordt geleverd door jongeren en ongehuwden. Wandelingen
en fietstochten blijken een zeer belangrijke vrijetijdsbesteding te zijn
voor een grote meerderheid van de arbeiders, 83X, en ook hier zijn de
jongeren weer het sterkst vertegenwoordigd met 93Z, met name jongeren
uit de grote steden. Verder blijkt 19X behoefte te hebben san meer vrije
tijd, ten einde uitstapjes te kunnen maken. 2elfs in de winter wordt
aan het maken van uitstapjes, fietsen, wandelen en sport nog 1 uur en 25
minuten per week besteed. Het grootste deel van de arbeiders blijkt
reeds vakantie te hebben, slechts 19X niet. En ook hier geldt weer det
met name de inwoners van kleine gemeenten minder vakantie hebben dan hun
collega's in de grote steden. Ook het becoep blijkt mede bepalend voor
het al dan niet hebben van vakantie. Bij de typografen beschikt 97X nvPr
vakantie, terwijl bij kantoorbedienden 93X hierover beschikt. In het
algemeen blijkt bij hoger loon ook meer vakantie voor te komen. Verreweg
het grootste deel van de vakantie wordt besteed san uitstapjes, maar
liefst 64X, maar telt men het vissen en de sport erbij dan komt men op
7oX.

De conclusie dat op het eind van de jaren dertig een belangrijk deel
van de Nederlandse bevolking over vakantie beachikt, lijkt gerechtvaar-
digd. Dat een groot deel ervan wordt besteed in de vorm van recreatie en
het maken van uitstapjes blijkt evenzeer uit het hier beaproken onder
zoek.

4.5 Structuurveranderingen in het binnenlands en bultenlands toerisme
zetten door

4.5.1 TlJdsomatendigheden beinvloeden het btnnenlends toeriame

Tussen 1918 en 1930 gaat de uitbreiding van het strandleven gepaard
met een uitbreiding van het hotelwezen en het strandbedrijf, om in de
eerste helft van de jaren dertig weer aenzienlijk terug te lopen. Vooral
het aantal buitenlandse gasten blijft in deze periode massaal thuis
vanwege alleclei valutawijzigingen. Voor een deel wordt dit verlies weer
goedgemaakt door het stijgend aantal Nederlanders dat de vakantie in
eigen land doorbrengt, omdat voor hen buitenlandse vakanties te duur
zijn geworden. De massa zoekt zijn ontspanning gedurende de crisisjaren
op de zogenaamde 'stille stranden'. Dit zijn stranden die nog ongerept
terzijde van de bestaende badpleatsen liggen, ook wel sangeduid als de
niet geëzploiteerde stranden. Op deze stille etranden worden door dedagjesmensen, die veelal op de fiets komen, dagkampen ingericht. Op deze
wijze ontstsan geleidelijk de gezinskampeerterreinen in de duinen, zoals
te Bakkum, Ratw3jk en Hoek van Holland. Inwonets van Rotterdam worden
zelfs per speciale boot voor 35 cent retour naar Hoek van Holland
vervoerd. Tot de crisistijd varen in de zomer 15 tot 20 boten per zondag
heen en weer (20). Ook tijdens de crisisjaren blijvén genoemde gebieden
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in trek, soms zelfs in de vOrm van forensentoerisme, waerbij het gezin
de hele week op de camping verblijft, terwijl het hoofd van het gezin
naar het werk gaat, of zoals in sommige gevallen ook wel gebeurt, naar
het stempelbureau in de stad (21). Voor een deel wordt deze vorm van
vrijetijdsbesteding ook door de gemeentelijke overheden gestimuleerd,
hetzij om de werklozen en de lagere inkomensgroepen op te vangen in de
toenemende vrije tijd, hetzij als een bijdrage in de werkverschaffing.
De opbouw van zo'n recreatiegebied wordt in een aantal gevallen door
werklozen zelf ter hand genomen, zoals de Boulevard van Hoek van
Holland. De eerste Nederlandse Reddingsbrigade schijnt eveneens in deze
plaats te zijn ontstaan op initiatief van een aantal werklozen die op
het kempeerterrein aldaar verblijven.

De hotelbezetting langs de kust loopt na 1929 terug. Men wijt dit
voor een deel aan het verbod dat de Nederlandse regering uitvaardigt op
de kansspelen. In 1933 als van het hazardspel 'Straperlo' weer wordt
ingevoerd, is er sprake van een zekere opleving. Echter de belangrijkste
trekker blijkt toch de devaluatie van de gulden te zijn in 1936 (22).
Onze kust wordt weer als voorheen door buitenlanders bezocht. In 1938~39
verdwijnen ze weer vanwege het dreigend oorlogsgevaar.

Philips heeft voor Zuid-Limburg de ontwikkeling van het toerisme in
de onderhavige periode onderzocht en komt tot de volgende conclusies. De
periode 1929 - 1931 vormt voor Valkenburg een periode van groei, terwijl
tussen 1932 en 1935 het toeristisch bedrijf dsar sterk terugloopt. Niet
alleen komen er minder gasten, maar ook de bestedingen per gast lopen
terug. Het zijn vooral de betere en middenklasse hotels die de
gevoeligste klappen te verwerken krijgen, terwijl de goedkope
inrichtingen daarentegen een betere bezetting vertonen dan in voorgasnde
jaren (23).

Naast deze conjuncturele terugslag is hier ook sprake van een struc-
turele verandering. De vakantieganger van na de oorlog is niet langer de
echte natuurgenieter, maer steeds vaker de "doorsnee burger uit de
Lagere middengroepen, voornamelijk gerecruteerd uit de stedelingen van
de randstad, mensen met een andere levensstijl" (24). Het zijn min of
meer passieve gezelligheidsbezoekers, die niet al te veel te verteren
hebben. Deze veranderende samenstelling geeft aan het toerisme een
duidelijk ander aanzien. Het vakantieseizoen wordt korter, doordat de
verblijfstijd meer geconcentreerd in de zomermaanden velt. Ook het
eantal dagjesmensen neemt toe, vooral tijdens de ergste crisisjaren,
maar wordt zeker ook gestimuleerd door de groei van het auto- en ander
gemotoriseerd verkeer. A1 deze veranderingen betekenen voor de toeris-
tengebieden een noodzaek tot aanpasaing. De behoeften van de kort ver-
blijvende gasten zijn uiteraard andera dan die van de rustige natuurge-
nieter van weleer. Het hotelwezen verandert, doordat duurdere hotels
verdwijnen om pleats te maken voor goedkope hotels en pensions. In de
bedrijfstelling van 1930 telt Nederland 3.344 hotels en 8.892 pen-
aions (25).

Ook communicatiemiddelen gasn een steeds belangrijkere rol spelen bij
de propaganda voor bepaalde toeristengebieden. Informatie en bemiddeling
blijken meer en meer noodzakelijk te worden bij de slag om de toerist.
Bovendien heeft de nieuwe toeriet vanuit zijn eociale achtergrond meer
behoefte ean voorlichting en informatie.

Het kamperen wordt in toenemende mate een goedkope vorm van vakantie.
Ondanks de groei van deze vorm van vakantie en vrijetijdbesteding heeft
de AN4iB heeft zich in de jaren twintig vrijwel geheel afzijdig gehouden



-279-

van het kamperen. Een van redenen hiervoor vormt het feít dat het
kamperen voor een belangrijk deel reeds geregeld wordt door de
Nederlandse Rampeer Club, die met behulp van de ANNB is opgericht,
terwijl ook de jeugdbewegingen binnen het verzuilde maatschappelijk
systeem in dit opzicht belangrijk werk doen. Het kamperen is dus al
tussen verscheidene belangengroepen opgesplitst. Hoewel de ANWB
desondanks regelmatig wordt benaderd met de vraeg of inen zich niet met
het kamperen wil bemoeien, wenst men dsar niet op in te gaan. Behalve
voornoemde reden wijst G.A.Pos in 1922 op het feit dat het kamperen meer
en meer verloedert, waardoor het enigszins in diskrediet gereakt. De
bond wenst geen conflicten met grondeigenaren, aengezien deze voor de
ANWB van groot belang zijn voor de aanleg en openstelling van
wandelwegen. Bovendien vreest het bestuur van de ANWB het
'minderwaardige' deel der kampeerders te krijgen, die geen lid van de
Nederlandse Kampeer en Touring Club, N.K.T.C., willen of kunnen worden
(26). Het enige wat de ANWB doet, is het verstrekken van inlichtingen
over kampeerplaatsen. In de jaren dertig zal als gevolg van de
uitbreiding van deze vrije tijdsbesteding en de economische omstan-
digheden de behartiging van het kamperen deel gaen uitmeken van het
bondswerk. (Dit wordt in paragraaf 10.7 van dit hoofdstuk nader bespro-
ken).

4.5.2 Het buitenlanda toerisme breidt zich ult

In het vorige hoofdstuk is reeds gewezen op de verschuivingen in het
buitenlands toerisme (zie bijlage XX.A). Behalve in de te bezoeken
landen en streken zien we eveneens een verechuiving optreden in de
samenstelling van de toeristenstroom. Steeds meer mensen uit de lagere
sociale klassen en vrouwen gasn deelnemen aen het buitenlanda toerisme.
Belangrijke stimulatoren van dergelijke reizen zijn de Nederlandse
Reisvereniging en de Nederlandse Arbeiders Reisvereniging geweest.
Evenals voor het binnenlands toerisme geldt hier dat het aantal kortere
vakanties toeneemt, wsarbij de bestedingen relatief laag zijn en als
gevolg dearvan ook in het buitenland de vraag naar eenvoudige, goedkope
hotels en pensions toeneemt.

Het buitenlands toerisme blijkt erg gevoelig voor politieke ontwikke-
lingen, conjunctuur- en valutaschommelingen, waardoor de periode na 1930
een zeer wisselend beeld te zien geeft. Dit komt ook tot uitdrukking in
het bondswerk met betrekking tot het buitenlands toerisme.

4.6 Natuur bedrelgd in de crlslsJaren

In hoofdstuk III is reeda uitgebreid ingegaan op het belang van de
natuur voor het toerisme en de rol van de ANWB inzake behoud. De criais-
jaren en in het bijzonder de periode van de werkverechaffing als onder-
deel van de oplossing van het wezkloosheidsprobleem, vormen een bedrei-
ging voor natuur en landschap. Met name de ontginning van heidevelden en
het omzetten van bosgrond in landbouwgrond wekken bij verscheidene
organisatíes grote verontrusting. De Contactcommisaie inzake
Natuurbescherming, opgericht in 1932 wasrin onder andere de ANWB en de
Vereniging van Natuurmonumenten zijn vertegenwoordigd, verzet zich dan
ook acherp tegen deze ontginningen. In een motie dringt men er bij de
verantwoordelijke ministers op aen, alvorena over te gaan tot ontgin-
ning, advies te vragen bij wetenachappelijke, recreatieve en culturele
verenigingen of personen. Er wordt aan deze wens maer mondjesmaat
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tegemoet gekomen (27).
Ook de inventarisatie van alle natuurgebieden is een gezamenlijk

project van Natuurmonumenten en ANWB. Dit project komt overigens maar
moeizeam van de grond en als na jaren arbeid in 1938 een eerste veraie
gereed is, blijkt deze al weer verouderd te zijn (28).
Men kan stellen dat het werk ten behoeve van het natuurbehoud onder
grote druk komt te stean in de jaren dertig.

C. DE JAREN DERTIG IN HET TEKEN VAN EEN MEER RATIONELE
BEDRIJFSVOERING

Het takenpekke[ van de ANWB heeft zich na de Eerste Wereldoorlog
verder uitgebreid, enerzijds omdat de vraag nsar diensten is toegenomen,
anderzijds als gevolg van de steede sterker wordende concurrentie.
Deardoor groeit de ANWB uit tot een 'veelkoppig monster' dat alsmear
moeilijker in bedwang kan worden gehouden. Een reorganisatie blijkt
noodzakelijk. In 1930 kan begonnen worden met de uitwerking van de
voorstellen van de reorganisatiecommiaie, zoals in hoofdstuk III zijn
besproken.

4.7 Voorstellen tot reorganlsatle ultgewerkt

De voorzitter van de ANWB krijgt machtiging van het algemeen bestuur
om de voorstellen te laten uitwerken door de reglementacommiasie.

De door het algemeen bestuur aengenomen voorstellen komen neer op het
volgende:
Het werk zal worden ondergebracht bij drie dienaten:
A. Algemeen Beleid. Hierbij wordt de algemene dienet en het geldelijk

beheer ondergebracht met inbegrip van de handeisafdeling. Ook de
uitgave van de bondsorganen valt onder deze afdeling.

B. Dienst van het Toerisme.
C. Dienst der Wegen en het Verkeer.

Hét dagelijks bestuur wordt gemachtígd binnen de grondregels de diensten
te organiseren in de richting van de voorstellen. De titel voor de
nieuwe functionarissen zal wocden: Directeur. Het minimale jaarsalaris
voor de hoofden van de verschillende diensten wordt vastgesteld op
minimaal f.8.000. per jaar (29). Indien men pensioen wenst te
verwezven, moet men zich onderwerpen aen de voor de penaioenregeling
vastgeatelde bepalingen.

De leden van het dagelijke beatuur zullen ala zodanig aftreden na
goedkeuring van de statuten. Binnen twee msanden daarna zal het algemeen
bestuur een nieuw dngelijka bestuur benoemen zonder recht op een jaer-
wedde.

De functie van penningmeeater zal binnen de nieuwe conatructie niet
meer bestaan. De dienst wegmeubilering moet worden overgeheveld near de
afdeling Wegen en Verkeer, wearna de toelage ean het met deze dienat
belaste lid van het dagelijka bestuur eindigt.

Het hoofdconsulaet zal overgsan near de afdeling Toeriame. De toenma-
lige hoofdconsul, G.A.Pos, zal worden gevreagd zich te belaeten met de
de buitenlandse betrekkingen en met de voorlichting der autoriteiten,
die op wetgevend gebied de medewerking van de ANWB inroepen. Deze taak
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Organisatiescherna 1930

Alg. Vergadering

70
Stemgerechtigden

il Afdelingen

35 L.eden
Algem. Bestuur

5 Leden Dag.Bestuur
onbezoldigd

~`
OOFD VAN DIENST

afd. A
Alg. Zaken
Secretarlaat
Administratle
Geldel~jk Bebeer
Verzekeringen
Sampiowen
Haarten e.d.
Propaganda

HOOFD VAN DIENST
afd. B

Tcerisme
Inlichtingen
Reisw~jzers
Triptieken
Bondslnstellingen
Watertcerisme
Wandeltceriame
jtuitertcerisme
Skitcerisme

HOOFD VAN DiENST
afd. C

Wegen en Verkeer
Land- en waterwegen
Waarschuwings- en
Plaatsnaamborden
Wegw~jzers
Hulpldsten
Vcetpompen
Verkeersregelíng

loopt als het ware dwars door alle dienaten heen en is due niet bij een
van de drie onder te brengen. Zijn inkomen zal worden gesplitet in een
pensioen en een renumeratie voor zijn werkzeamheden als chef der
buitenlandse betrekkingen. Uit erkentelijkheid voor zijn 46 jarige
toewijding aan de bondsbelangen, zal hij lid van het dagelijke bestuur
mogen blijven. De tweede secretaris zal een penaioen ontvangen van 70!
van zijn leatst verdiende jearealaris. In ruil dearvoor zal hem worden
gevreagd zich te belasten met de vervulling van lidmaatschappen ven nog
aan te wijzen commiasies.

Voorts zal de reglementscommiseie vooratellen moeten doen met betrek-
king tot de reorganisatie van het dagelijks en algemeen bestuur en
stemgerechtigden. Zowel het algemeen als het dagelijks bestuur moet
worden ingekrompen, terwijl bovendien enkele bevoegdheden van het alge-
meen beatuur zullen worden ondergebracht bij de hoofden van dienst,
wearonder de bepaling van de anlariesen. Het budgetrecht zal bij het
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algemeen bestuur blijven.
Het voorstel om 24 leden van het algemeen bestuur afdelingsgewijs te

verdelen wordt verworpen, terwijl ook een inkrimping tot 35 leden
voorlopig nog niet is aangenomen (30). De reglementscommissie, die nog
enkele wijzigingen moet. uitwerken, zal worden bemand door E. Bergsma, M.
Nauta en C.H. Cordes.

In april worden alsnog enkele wijzigingen voorgesteld en aangenomen.
Levensleden en gezinsleden, die het volle pond betelen, krijgen stem-
recht. Vertegenwoordiging van het buitenland, afdeling XII, komt te
vervallen. Het voorstel om 35 AB-leden en 70 stemgerechtigden te kiezen
wordt uiteindelijk toch aangenomen, terwijl de leden niet meer uit de
betreffende districten afkomstig behoeven te zijn. Aftreding zal om de
vijf jaar plaatsvinden. De leden van het dagelijks bestuur zullen,
evenals in het verleden, zoveel mogelijk alle afdelingsvergaderingen
voorzitten en zo nodig worden vervangen door de hoofden van dienst of de
afdelingsconsuls. Het voorstel om de bestuursvergaderingen te ver-
plaatsen van Amsterdam naar Utrecht, krijgt weinig steun. Zij, die veraf
wonen, moeten toch dasgs tevoren op reis en Amsterdam wordt ervaren als
een eangenamer stad om te verblijven. Op 15 december 1930 wordt de
nieuwe regeling van kracht.

De drie directeucen die worden benoemd, zijn voor afdeling A. Alge-
mene Dienst H.J. van Balen, adjunct-directeur van de N.V. Drukkerij en
Uitgeversmaatschappij te Arnhem; voor afdeling B. Toerisme, A.W. Stork,
plaatsvervangend hoofdconsul van de ANWB; voor afdeling C. Wegen en
Verkeer, H.W.O. de Bruyn, secretaris-ingenieur van de Wegencommissie
van de ANWB-KNAC (31).

Het sannemen van de voorgestelde reorganisatie heeft consequenties
voor zowel de organisatie als zodanig als voor de werkzaamheden.

4.7.1 De reorganisatie en de gevolgen voor het algemeen bestuur

Bij de grote reorganisatie van 1930 blijft ook het algemeen bestuur
niet buiten schot. Het voorstel om het aantal leden van het algemeen
bestuur terug te brengen tot 24, heeft het niet gehaald. Het uiteinde-
lijke resultaat is dat het aental wordt vastgesteld op 35 leden voor het
algemeen bestuur en 70 stemgerechtigden , welke laatsten volgens een
eerder voorstel van de commissie geheel hadden moeten verdwijnen. Bij de
verkiezingen van het algemeen bestuur in 1933, wanneer de oude zit-
tingstermijn is verlopen, worden er maar 21 leden verkozen. Voor de
overige veertien vacatures heeft geen der kandidaten het vereiste
aantal stemmen weten te behalen. Dit mager resultaat is enerzijds te
wijten asn een te groot aantal kandidaten per afdeling en anderzijds aan
de bepaling betreffende het vereiste aantal eteimnen (minimael de helft
van het aantal uitgebrechte stemmen) zoals dat bij de reorganisatie is
vastgesteld. Volgens het reglement moet het algemeen beatuur nu voorzien
in de vacatures. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen,
overweegt men het reglement in dit opzicht opnieuw te wijzigen (32).

4.7.1.1 Ultgave van ~ertrouweilJke Mededeelingen' ondervangt de toenemende afstandellJk-
heid lussen beleid en ultvcering

Het dagelijks bestuur heeft reeds enige tijd behoefte aen een nauwer
contact tussen de dagelijkse leiding van de bond en de leden van het
algemeen bestuur alsmede de consuls. Deze behoefte wordt zeker niet in
de laetste plaats gevoed door reeds jaren gehoorde klachten van leden
van het algemeen bestuur, als zou men onvoldoende op de hoogte worden
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gehouden van in hun ogen belangrijke kwesties het bondsbestuur san-
geande.

Het dagelijks bestuur meent in 1932 uiteindelijk een oplossing gevon-
den te hebben in de uitgave van msandeli jkse Vemouwelrjke Mededeelrngen, een
gestencild bericht waarvan in december van dat jsar een proefnummer
gereed komt. De eerste reacties vanuit het algemeen bestuur zijn enigs-
zins lauw. Men dringt er vooral op ean de mededelingen te scheiden in
vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke. De niet-vertrouwelijke zouden
indien daarvoor reden is, bijvoorbeeld met het oog op voorlichtende en
propagandistische waarde, kunnen worden gepubliceerd in de pers. Men
zet overigens wel vraagtekens bij het woord 'vertrouwelijk'. Ran men
daar nog wel ven spreken als het blad onder een 600-tal officials ver-
spreid wordt, zo vreagt men zich af. Daarom pleit men voor splitsing van
informatie die is gericht san de leden van het algemeen bestuur en
informatie gericht aan de consuls. Besloten wordt om desondanks met het
experiment door te gaan, dus een blad voor alle betrokkenen. De gege-
vens, die niet voor publikatie zijn bestemd, worden met een bepaald
merkteken aangegeven (33).

4.7.1.2 Een zondagskwestie

Traditiegetrouw vergadert het algemeen bestuur nog steeds op zondag-
morgen en wordt voor de algemene vergadering met de bijbehorende excur-
sies zelfs nog steeds een heel weekend gereserveerd. In 1906 vormde dit
feit al eens onderwerp van discussie. Sommige leden van het algemeen
bestuur wensten toen om godsdienstige of andere redenen, de vergadering
te verzetten nasr zaterdag. Na een korte proefperiode, die geen succes
bleek, werden de vergaderingen als vanouds weer op zondagmocgen gepland.
In 1923 komen wederom enkele verzoeken binnen om niet meez op zondag te
vergaderen, vanwege de beperkte treindienst op zondag. Ook nu weer
blijkt een meerderheid voor het vergaderen op zondag zodat er niets aan
de situatie verandert (34). In 1935 komt deze kwestie opnieuw aen de
orde. De stem uit het algemeen bestuur, zowel van trouwe leden als
minder trouwe leden, zou ditmeal dringender klinken dan vroeger en de
voorzitter wenst daarom een uitsprsak van de vergadering. Omdat niet
iedereen aanwezig is, stelt men voor de leden individueel hierover te
benaderen (35).

Maer niet alleen het bestuur van de ANWB houdt zich met deze kwestie
bezíg. In oktober 1935 verschijnt in De Rnllerdmnmcr een artikel, waarin
san deze kwestie aandacht wordt besteed. De discussie die gevoerd is
tijdens de vergadering van 16 mei wordt dearin en de schrijver spreekt
zijn waardering uit voor het feit dat aan het vrasgstuk van de zondag
niet zonder meer voorbij wordt gegean door het bestuur van de AN41B, maar
bevredigend vindt men de voorgestelde oplossing niet. Allereerst treft
het toch pijnlijk dat, wsar honderden organisaties van enige betekenis
er wel in elagen hun werk tot stand te brengen zonder dat op de zondag
beslag behoeft te worden gelegd, een lichasm ala de AN4I8 hiertoe niet in
stsat blijkt. Juist de ANWB ala lichsam van betekenis en een zekere
treditie heeft de geldende normen onder het volk en onder haar leden te
eerbiedigen, dus ook die betreffende de zondagsrust. Daarom ie voor het
niet vergaderen op zondag, niet van doorslaggevende betekenis hoe de
meerderheid van het bestuur over dit vrasgetuk denkt, masr wat in de
Nederlandse samenleving de positie is van een lichaem, dat werkelíjk
nationaal wil zijn. Als de ANWB inderdasd een algemene organisatie wil
zijn, wat ze immera pretendeert, moet ze voorkomen san een belangrijk
deel van de leden eanstoot te geven. Het is beter enkele beatuursleden
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te verliezen dan het algemene karakter van de bond (36).
De uitslag van het onderzoek vormt voor de bond echter opnieuw geen

aanleiding de bestaande regeling te wijzigen. Van de 35 ingekomen
antwoorden zijn er tien tegen vergaderen op zondag en elf tegen vergade-
ren op zaterdag. Van de tegenstanders tegen vergaderen op zondag blijken
slechts twee leden principieel bezwaar te hebben, waarvan één lid inmid-
dels om andere redenen is afgetreden. De rest heeft geen voorkeur. De
conclusie is, ongeacht de geuite kritiek, de gebruikelijke gang van
zaken te blijven volgen (37).

4.7.2 De reorganisatie ven het dagelijks bestuur

Met de reorganisatie van 1930 komt ook enige wijziging in het dage-
lijks bestuur tot stand. Het nieuwe bestuur zal in het vervolg bestaan
uit vijf leden, te weten een voorzitter, een vice-voorzitter en drie
leden. Een van deze leden zal moeten worden benoemd tot secretaris,
terwijl de functie van penningmeester, zoals eerder opgemerkt, is komen
te vervallen. Het geldelijk beheer wordt ondergebracht bij de dagelijkse
leiding van de bond onder de dienst Algemeen Beleid.

Na de reorganisatie van 1930 moeten dus enkele leden het dagelijks
bestuur verlaten. Over de keuze wie zal moeten heengean is nauwelijks
discussie geweest. J.H. Slicher, die destijds Burkens is opgevolgd,
stopt geheel met het bondswerk vanwege vertrek naer het buitenland. Ook
voor C.R.T. Krayenhoff is de keuze niet moeilijk, wegens persoonlijke
omstandigheden. Bij de verkiezing van het nieuwe dagelijks bestuur in
1930 worden vijf leden gekozen: E.Bergsma, G.A.Pos, J.C. Redelé, Alb.
Spanjaard en H.A.H. Canter Cremers, zonder tegenkandidaten. Dit betekent
dat J.Feith afvalt. Hij blijft nog wel enige tijd de redactionele lei-
d ing van De Kampioeit behouden ( 38 ).

A.Meyjes neemt in 1930 zelf ontslag als secretaris-penningmeester,
nadat hem het directeurschap van afdeling A is aangeboden (39). Hij
ambieert deze functie niet, omdat deze hem te zwasr voorkomt. Redelé,
die in 1929 al te kennen heeft gegeven het dagelijks bestuur te willen
verlaten, blijft onder druk van de overige leden het reorganisatieproces
afwachten. In 1931 geeft hij opnieuw te kennen af te willen treden
omdat zijn maatschappelijke functie niet langer te combineren valt met
de bondsfunctie. Hierdoor ontstaat een vacature voor het dagelijks
bestuur. Bergsma echter stelt op dat moment vast dat er niet één maar
twee vacatures ontstaan: "Ook mijn stoel komt leeg". De vergadering komt
hiertegen in verzet. "Als de voorzitter ons zoo in den steek laat, vlak
voor de viering van het vijfigjarig bestaan, geven we hem een niet
eervol ontslag (...)" (40). Dit onderwerp is absoluut onbespreekbaar,
zodat het voorlopig met rust wordt gelaten. In november komt het opnieuw
ter sprake. Bergsma stelt dan de getalsterkte en de samenstelling van
het dagelijks bestuur ean de orde, ook in verband met zijn opvolging.
Hij wil weliswaar nog niet onmiddellijk aftreden, maar toch wel voor het
vijftig jarig bestsan. Voor Bergsma geldt, dat de bondsgedachte iets iawaarin men moet groeien, zodat het aen te bevelen is de toekomstige
voorzitter eerst enige tijd lid te laten zijn van het dagelijks bestuur,
om zich goed van het bondswerk op de hoogte te kunnen stellen (41).
Daerom stelt hij het op hoge prijs de vaceture voor Redelé snel, dochwel doordacht aan te vullen.

Om te voorkomen dat het algemeen bestuur een mindet gewenste kandi-
dast near voren schuift, wordt aen Redelé gevrsagd of hij bereid is zicheen herverkiezing te laten welgevallen en tijdelijk nog pro forma lidte blijven van het dagelijks bestuut. Hierdoor wordt het dagelijks
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bestuuz in de gelegenheid gesteld om een geschikte kandidsat te zoeken.Redelé blijkt hiertoe genegen (42).
In 1932 neemt Bergsma ontslag als burgemeester van Enschede. Hoewelde leden van het dagelijks bestuur beseffen dat dit besluit voor hemmoeilijk moet zijn geweest, is men toch blij, omdat men hoopt dat hijdaardoor het voorzitterschap van de ANWB nog enige tijd kan blijvenvervullen. Bergsma wil hierop nog niet direct antwoorden (43).
Allereerst wordt in de vacatuce Redelé voorzien door de benoeming vanmr.A.M.J. de Jager, in het dagelijks leven kantonrechter te Utrecht(44).
Enkele maanden later komt Bergsma opnieuw met de mededeling af tewillen treden voor de viering van het vijftigjarig bestaan van de ANWB.

De leden van het dagelijks bestuur tonen zich ontsteld over deze medede-ling. "Een vreemde als voorzitter bij de herdekking van het goudenbondsjubileum, dat kan en dat mag niet". Dit zou zowel voor de leden als
voor ellen die belang stellen in de bond, een grote teleurstelling zijn(45).

Het dagelijks bestuur, dat geen enkele haast maakt met het zoekennaar geschikte kandidaten, peinst op middelen om Bergsma nog enige tijdvoor de bond te behouden. Voorgesteld wordt een goede secretaris ofsecretaresse aan te stellen, die hem het administratieve werk uit handen
kan nemen (46).

In 1933, wanneer G.A.Pos ziek wordt en overlijdt, ontstaat opnieuween vacature. Daarbij komt nog dat het dagelijks bestuur in 1933 tekennen heeft gegeven behoefte te hebben asn uitbreiding van dit bestuurtot zeven personen en de benoeming van ten hoogste drie buitengewoneleden. Reden hiervoor vormen de drukke werkzaamheden van verscheideneleden van het dagelijks bestuur.
De buitengewone leden kunnen als plaatsvervangera van de leden vanhet dagelijks bestuur optreden, of worden belast met speciale functies.

Met de viering van het gouden jubileum in het vooruitzicht, de ziekte enhet overlijden van Pos en het ouder worden van Bergsma, is uitbreidingzeer gewenst. Het bestuur acht het wenselijk om in ieder geval eenkatholiek te benoemen, omdat dit element binnen het bestuur is onder-
vertegenwoordigd (47).

Het voorstel tot uitbreiding stuit bij het algemeen bestuur wel op
enige bezwaren, daar dit een soort van sabotage kan betekenen van devoorstellen van de reorganisatiecommissie van 1930. Opnieuw wordt ge-waarschuwd tegen een te log bestuursapparaat. Uiteindelijk zwicht het
algemeen bestuur voor de argumenten van het dagelijks bestuur en isbereid enkele geschikte kandidaten voor te atellen. In 1934 wordenalvast twee vacatures opgevuld, terwijl de derde nog even wordt openge-
laten.

Hoewel het algemeen bestuur is aangewezen om kandidaten te stellen,heeft het dagelijks bestuur dit recht in eigen hand genomen. De gedachtehierbij is geweest het dagelijks bestuur zo homogeen mogelijk te laten.Verder heeft men bepaalde wensen ten sanzien van te benoemen leden. 20zou het zuiden van het land wat beter vertegenwoordigd moeten zijn enmoet naaet aandacht voor natuurschoon en andere toerietische belangenook meer aendacht worden besteed aan andere zaken, zoals de hulpverle-ning langs de weg, als onderdeel van de verkeersveiligheid.
De voorkeur van het dagelijks bestuur gaat daarvoor uit nasrjhr.mr.W.Michiels van Kessenich uit Beek en H.F.M.E. Grasf van LimburgStirum uit Brummen. Eerstgenoemde heeft steeds grote belangstellinggetoond voor bondszaken, terwijl laatstgenoemde voorzitter is van hetOranje Rruis, en in die hoedanigheid zijn steentje kan bijdragen ten
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behoeve van het werk van de ANWS. Beide kandidaten worden gekozen (48).
De derde vacature wenst men nog even open te houden in verband met de

opvolging van Bergsma in de wellicht nabije toekomst. Men acht de posi-
tie van de bond van dien aard, dat men op het moment van de keuze vrij
moet zijn. Bij de keuze van de leider van de bond mogen geen persoon-
lijke belangen of vriendschapsdiensten een rol spelen, slechts het
bondsbelang, ofwel het algemeen belang moet prevaleren.

4.7.2.1 De verhouding tussen de directie en het dagelijks bestuur

In 1933 stelt Bergsma de werkverdeling tussen de directeuren en de
leden van het dagelijks bestuur aan de orde, enerzijds om de directeuren
te ontlasten, anderzijds om de functie van bestuurslid meer inhoud te
geven. Hij acht het nuttig dat directeuren op een bepaald gebied overleg
kunnen plegen met een lid van het dagelijks bestuur dat op een speciaal
terrein goed thuis is. Hem staat een werkverdeling voor ogen zoals men
heeft bij een gemeentebestuur, waar de wethouders het werk verdelen.
Overleg met leden van het dagelijks bestuur acht hij van belang voor een
goed inzicht en een goede voorbereiding van de werkzaamheden van de
directeuren (49).

De directeuren echter achten het niet juist wanneer dit voorstel
betekent, dat een lid van het dagelijks bestuur een deel van de verant-
woordelijkheid overneemt, die op een directeur rust. Bergsma verduide-
lijkt zijn bedoeling door op te merken dat een meer actieve medPwerking
van het bestuur gewenst is, zonder verantwoordelijkheid over te nemen
(50). Het probleem zit hem vooral bij de jongere bestuursleden die het
gevoel hebben enigszins buiten de bond te staan sls ze niet een bepaalde
tsak hebben. De directeuren reageren enigszins terughoudend en zijn bang
dat men straks 'acht bazen' krijgt in plaats van één, het dagelijks be-
stuur.

Redelé stelt, dat bij het besluit om te reorganiseren duidelijk het
besef eanwezig was, dat de bond ala 'amateurs-zaak' schitterend was,
masr als commerciële zaek achterop dreigde te raken. De bestuursleden
hadden onvoldoende tijd om al het werk op te vangen. De reorganisatie
bedoelde het werk te laten uitvoeren door bekwame mensen die daar goed
voor zouden worden betaald. De taak van het dagelijks bestuur zou zijn
de richting aan te geven en de grote lijn te volgen.

Het dagelijks bestuur dient dus voldoende vertrouwen te hebben in de
directeuren die uitvoeren hetgeen het dagelijks bestuur aangeeft. Dat is
voorwaarde voor een goed functioneren. Wel acht Redelé het wenselijk dat
de leden van het dagelijks bestuur op de hoogte worden gehouden, om
verantwoord naar buiten te kunnen optreden. Ook Bergsma wijst op de
noodzakelijkheid dat het bestuur ven alles op de hoogte blijft. Direc-
teur Van Balen vrsagt zich af of de heren geen verkeerd ideaal voor
ogen hebben. Immers het uitvoerend werk, zoals dat vroeger door de leden
van het dagelijks bestuur geachiedde, bestaat niet meer voor hen. Ne de
reorganisatie zijn de directeuren hiermee belast (51).

Bij deze discussie blijft het voorlopig, hoewel het bestuur belooft
hierover nog eens met de directeuren van gedachten te wisselen.

4.7.2.2 De verhouding tussen degel~jks en algemeen bestuur

Hoewel het dagelijks bestuur formeel geen bevoegdheid bezit om de
leden van het algemeen bestuur aan te wijzen, acht de voorzitter het van
tijd tot tijd wenselijk deze bevoegdheid naar zich toe te trekken, door
toch concrete voorstellen in die richting te doen. In 1935 laat hij
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weten het readzasm te achten het algemeen bestuuc te versterken met
personen uit het zuiden des lands. Hiervoor is al eerder gepleit. Boven-
dien is hij er sterk voorstander van wat meer personen uit het zakenle-
ven op de voorgrond te plaatsen. Hij heeft eens rondgekeken en zijn oog
laten vallen op J.P.F.M. van Dooren, industrieel te Tilburg. Deze po-
tentiële kandidaat voor het bestuur is reeds eerder consul geweest en
daardoor goed op de hoogte met het bondswerk. Hij heeft naast deze
functie ook zitting in de Rijkscommissie voor het Verkeersfonds. De
voorzitter maakt zich sterk voor deze benoeming, zelfs ondanks het feit
dat volgens het reglement iemand uit Noord-Holland voor deze vacature
moet worden gekozen (52). In 1936 wordt Van Dooren ook inderdsad geko-
zen

Als er in 1937 weer een vacature ontstsat voor de afdeling Noord-
Holland, doet het dagelijks bestuur opnieuw een voorstel. Deze keer gaat
de voorkeur uit naar iemand uit de grote financiële wereld, zoals de
voorzitter het omschrijft, met de bedoeling hem te zijner tijd op te
nemen in de financiële commissie. En ook deze keer zoekt men iemand uit
het zuiden van Nederland. De voorzitter geeft het algemeen bestuur
ernstig in overweging te nemen, een financier, M. van Zinnicq Bergmann,
directeur van het agentschap der Nederlandsche Bank te 's-Hertogenbosch,
te benoemen (53).

De voorzitter is er zich wel degelijk van bewust, dat hij door het
doen van een dergelijk voorstel zijn boekje te buiten gaat, msar verde-
digt zich door op te merken dat het dagelijks bestuur de draden van de
bondspolitiek in handen heeft en soms tot de conclusie moet komen dat
een zeker element in het bestuur of een commissie gemist wordt. De
benoeming van de laststgenoemde persoon zal niet in de eerste plaats een
versterking betekenen van de financiële commissie, msar vooral een
relatie leggen met de financiële wereld.

Als het algemeen bestuur te kennen geeft met deze handelwijze niet
akkoord te kunnen gsan, trekt de voorzitter het voorstel in. Hij hecht
in dit geval meer waarde aan een goede relatie tussen het dagelijks en
algemeen bestuur dan ean zijn eigen voorkeur (54). Toch verdedigt hij
zich nog met de opmerking dat personen met vooraanstaande functies in
het maatechappelijk leven vooraf moeten worden gepolst en hij zou het
betreuren als het dagelijks~bestuur daertoe door het algemeen bestuur
niet meer in staat zou worden gesteld. Daarom ook acht hij het noodzake-
lijk, eventuele voorstellen eerst in het bestuur te bespreken alvorens
mensen te benaderen. De inmenging van het dagelijks bestuur moet dus
minder worden gezien als een toeëigening van bevoegdheden, dan wel als
een praktische asnpak van het probleem. Voor de afdeling Noord-Holland
wordt in 1938 gekozen mr. R. Koole, zodat het voorstel van Bergsma niet
door het algemeen bestuur wordt gevolgd.

4.7.3 Het penaloenfonds van de bond rationeler opgezet

Met de reorganisatie van 1929~30 komt ook het penaioenfonds waarover
eigenlijk al jaren onvrede bestaat, opnieuw in discusaie. Met de ingrij-
pende veranderingen die de bond door de reorganisatie te wachten ataen,
meent de commissie Nauta, dat ook het pensioenfonds in de bestaande
vorm niet langer is te handhaven. Uitgangspunt bij de hervorming is wel,
dat aan de eens verkregen rechten niet mag worden getornd, maar ge-
atreefd moet worden naar een algemeen geldende pensioenregeling, waarbij
alle ambtenaren bijdragen in de premie. Om een uniforme basis te schep-
pen moeten alle salarissen worden verhoogd met de jaarlijks af te dragen
pensioenpremie, zodat het in de praktijk ook mogelijk ia die eis te
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stellen. Daarnasst wordt niet uitgesloten dat ook de bond nog een bij-
drage kan leveren (55). De ANWB telt eind 1930 tussen 130 en 140 ambte-
naren en het zal op den duur onmogelijk worden om via hypotheken op
bondsgebouwen het pensioenfonds te blijven dekken.

Tijdens de algemene vergadering van december 1930 krijgt het dage-
lijks bestuur de opdracht de zeak opnieuw in studie te nemen en een
voorstel tot verbetering verder uit te werken. In juni 1931 wordt het
nieuwe voorstel in een geheime vergadering aan het algemeen bestuur
voorgelegd.
De belangrijkste conclusíes van het onderzoek zijn:
1. Het is niet langer verantwoord het pensioenfonds in eigen beheer te

houden, zodat het elders moet worden ondergebracht, wsardoor aan het
personeel de grootst mogelijke zekerheid kan worden gegeven. Het
betekent tevens een waarborg voor deskundiq beheer en een deskundige
berekening van de te betalen premies.

2. Op grond van de ingewonnen inlichtingen is men tot de conclusie
gekomen, dat het minder gewenst is het pensioen te verzekeren bij een
verzekeringsmaatschappij. De voorkeur van het dagelijks bestuur gaat
uit naar de afdeling Pensioen Risico van Centraal Beheer. Als belang-
rijkste argumenten gelden de lage premie en het feit dat het gaat om
een onderlinge instelling die de sympathie heeft van arbeiders en
vakbeweging (56). Volgens informatie is de pensioenverzekering daar
safe. Verscheidene gemeenten en andere grote lichamen hebben zich
reeds bij Centrsal Beheer aangesloten. Toch zijn niet alle bestuurs-
leden even overtuigd van een goede keuze. Sommigen vinden dat genoem-
de instelling nog te weinig ervaring heeft op dit gebied en willen
zich om die reden toch liever eansluiten bij een verzekeringsmaet-
schappij. Als tegenargument wordt naer voren gebracht, dat er inder-
daad bij deze jonge onderlinge verzekering nog geen belangrijke
reservefondsen zijn gevormd, masr dat is dan ook de reden wearom
alleen goedlopende zaken en bedrijven worden opgenomen, die enige
calamiteiten kunnen doorstaan. Doorslaggevend bij de keuze voor Cen-
treal Beheer is juist geweest de ernst, zorgvuldigheid en voor-
zichtigheid waarmee men er te werk gaet (57).

Het algemeen bestuur kan uiteindelijk met de keuze van het dagelijks
bestuur voor Centraal Beheer instenrtnen.

De besteande pensioenregeling zal worden uitgebreid met een weduwe-
en wezenpensioen. In het verleden is het meerdere malen voorgekomen dat
san echtgenote en kinderen van een overleden werknemer die in behoeftige
omstandigheden achterbleven, een aenvullende uitkering werd gegeven.
Uiteraard kan de ANWB daar niet mee doorgaan en is de behoefte aan een
pensioen voor genoemde categorie duidelijk aanwezig.

De regeling die wordt voorgesteld ziet er inhoudelijk als volgt uit:
a. Op 65-jarige leeftijd zal het pensioen wotden uitgekeerd bestaande

uit 1J60 deel van het jaarsalaris voor elk in bondsdienst doorge-
bracht j aar, met een maximum van 40160, mits het bedrag van
f.4.000. niet te boven wozdt gegean.

b. Uitkeringen krachtens de invaliditeitswet zullen op het peneioen in
mindering worden gebracht.

c. Personen onder 20 jaar vallen buiten de verzekering.
d. Gedurende de eerste vijf jaar wordt men voorlopig verzekerd. Na vijf

dienstjaren, dus minimaal op 25-jarige leeftijd, gaat de verzekering
definitief in en worden de eerste vijf jaren als dienstjaren be-
schouwd.

e. Voor hen, die ouder zijn dan 35 jaar, zal premie worden betaeld die
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hoort bij de 35-jarige leeftijd. Het ontbrekende bedrag zal wotden
aangevuld door een inkoopsom.

f. Bij vertrek voor 65 jaar zal de werknemer een premievrije polis
ontvangen, waarop het jaarlijkse pensioen dat krachtens de gedane
stortingen op 65-jarige leeftijd zal worden uitgekeerd, wordt ver-
meld.

g. Er komt een afzonderlijke verzekering voor weduwen en wezen. De
weduwe wordt verzekerd tot de helft van het ouderdomspensioen van de
echtgenoot, verminderd met uitkeringen krachtene de invaliditeitswet.
Premiebetaling houdt op bij overlijden van de echtgenoot of bij 65
jaar. De uitkering houdt op bij hertrouwen.

h. Het wezenpensioen zal bedragen een maandsalaris per jaar voor elk
kind beneden achttien jaar, met een maximum van f.500. per kind per
jaar (58).

Het voorstel wordt aangenomen met dien verstende dat het personeel niet
behoeft bij te dragen in de premie en dat werknemers bij het verlaten
van de bondsdienst reeds na een diensttijd van vijf jaar of langer een
premie-vrije polis ontvangen (59).

Het pensioenfonds zal worden ondergebracht bij de in te atellen
vereniging Pensioenfonds ANWB, met een beatuur beateande uit vier perso-
neelsleden en een lid van het bestuur (60).

Voor de oude bestuursleden en werknemers, die destijds niet konden
worden opgenomen in het pensioenfonds, wordt een individuele regeling
getroffen. Dit gebeurt onder meer voor Steffelaar, Slicher en Stork,
maar ook voor de nabestaanden van oud-bestuursleden nls Lugard en Pos
(61).

4.7.4 De salarispolklek verukeliJkt binnen de nieuwe structuur

Bij de reorganisatie van 1930 worden ook de salarissen aan een kri-
tisch onderzoek onderworpen. Hoewel er in het verleden el eens richtlij-
nen zijn opgesteld voor het vaststellen van de salarissen, bestast er in
feite toch nog msar weinig samenhang in het salaris- en vergoedingen-
stelsel. 2o kan het bijvoorbeeld gebeuren dat onbezoldigde medewerkers
aan gratificaties en bijkomende vergoedingen voor kosten een fors jaar-
salaris ontvangen. De een laat zijn particuliere telefoon door de bond
betalen, de ander een eerste klas spoor-ebonnement en weer een ander
declareert zoveel fietskilometers dat hij er jaarlijks een nieuwe fiets
van kan kopen. Dit alles uitersard met de goedkeuring ~ran het algemeen
bestuur.

Verder kent de ANWB nog een uitgebreid toelagenayateem voor het
personeel. Met nieuwjasr ontvangen alle ambtenaren een kleine vergoe-
ding. Ook wordt er vakantiegeld uitgekeerd, behalve aan hoofdambtenaren
die van deze regeling zijn uitgesloten. Ook in de gratificaties bij
jubilea, en huwelijk zal gesneden moeten worden. Aan de gratis melkver-
strekking aan alle ambtenaren moet een einde komen. Een en ander is
overgebieven uit de tijd dat het bureau in Arnhem geveatigd was en er
nog masr enkele mensen werkten. Er wordt aangedcongen op intrekking van
deze speciale gunst.

Verder moet overwerk minder worden vergoed. Bij een bureeu met een
behoorlijke personele bezetting znl overwerk ook niet nodig zijn. Boven-
dien verliest men alle controle op de intensiviteit van het werk.

Uit het onderzoek blijkt dat er hier en dear enige wanverhouding be-
stsat tussen salaris en arbeid. Het gebeurt nogal eena dat het dagelijks
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bestuur ean medewerkers, die in zijn ogen een te leag salaris genieten,
een extra vergoeding toekent.

De uiteindelijke conclusie van de commissie is dat het etelsel van
vergoedingen, toelagen, gratificaties en cadeaus geheel op de helling
moet en radicsal moet worden herzien, omdat de hoge kosten ervan niet
meer verantwoord worden geacht en er grote ongelijkheden en onbillijkhe-
den zijn gegroeid. Als de salarissen te laag zijn, dan moeten deze
worden verhoogd, om ongelijkheden te voorkomen.

Ten asnzien van de honderden onbezoldigde medewerkers, zoals afde-
lingsconsuls en consuls, wil men de situatie indien mogelijk bestendi-
gen. Aan het werk van deze groep, die relatief goed functioneert en van
grote waarde is voor de bond, mag niet worden getornd. Een van de
commissieleden geeft er de voorkeur aen de consula te recruteren uit
burgemeeaters, gemeentesecretarissen, gemeenteopzichters en dergelijke,
terwijl men in het algemeen hier geen richtlijn voor wil geven ( 62). In
grote lijnen kan het bestuur zich met deze voorstellen yerenigen.

De salarissen worden in het vervolg jaarlijks individueel beoordeeld
op hun redelijkheid. Indien er reden voor besteat wordt het salaris
verhoogd, hetzij om meerdere ervaring, hetzij wegens uitbreiding van de
werkzaamheden (63). 2owe1 de directeuren als het dagelijks bestuur
kunnen hier voorstellen voor doen, terwijl uiteindelijk het algemeen
bestuur er goedkeuring ean moet geven. Een vaste norm voor de veatatel-
ling van de salarissen bestsat nog niet.

Grafiek 12. Uitgave salarissen en toelagen tussen 1930-1937
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In grafiek 12 is het verloop te zien in het uitgavenpatroon met
betrekking tot de salarissen en vergoedingen. De groei van de jaren
twintig zet zich in de beginjaren dertig door, zelfs in versterkte mate.
In 1934 begint de reorganisatie zijn vruchten af te werpen. Behalve
reorganisatie spelen ook andere factoren een rol. Door de economische
crisis stijgen de lonen niet langer terwijl bepaalde werkzaamheden lopen
terug.

Bij veel bedrijven en instellingen in Nederland is sprake 'van een
salarisverlaging tijdens de crisisjeren. Ook binnen het bondsbestuur
wordt hierover nagedacht. De financiële commissie echter stelt voor
indien de lonen sl verlsagd moeten worden, dit niet in die mate te doen
als bij veel particulieren en ondernemeningen het geval is. Uit de loon-
en salarisschasl blijkt bij vergelijking dat de bij de bond vigerende
lonen en salarissen over het algemeen lager liggen dan die oij het rijk,
de provincie, de gemeente, banken en andere grote instellingen (64).

4.7.4.1 Vakantietoeslag wordt structureel

In het reorganisatierapport van 1930 is dus voorgesteld om de ver-
schillende gratificaties af te schaffen, hetgeen geleidelijk aan ook is
geschied. Eind 1930, wanneer in het dagelijks bestuur toch nog wordt
voorgesteld het personeel een nieuwjaersfooi te geven, wijst directeur
Van Balen dit verzoek af. Uiteindelijk wordt een compromis gevonden door
hen, die geen salarisverhoging krijgen, nog eenmsal deze toelage toe te
kennen. Verder wenst Van Balen ook het vekantiegeld voor het personeel
af te schaffen. Hierin kan het dagelijks bestuur hem in het geheel niet
volgen. De bestasnde regeling blijft dus ongewijzigd gehandhasfd (65).

Wanneer in het midden van de jaren dertig opnieuw gesproken wordt
over bezuinigingen, komt ook het vakantiegeld weer asn de orde. Ten
gevolge van de economische teruggang ontvangen met name veel ambtenaren
deze toes,lag niet langer meer, terwijl werknemers in bedrijven in de
meeste gevallen het vakantiegeld wel krijgen doorbetaald, ook als de
tijden slechter worden. Men acht het in het belang van de prestatiea van
de werknemer, indien hij af en toe eens vakantie neemt. Zowel geeste-
lijke ala lichamelijke ontspanning komt indirect het werk ten goede
komen, zo luidt de achterliggende motivatie.

Ook voor het bondspersoneel wordt handhaving van de vakantietoeslag
zeer wenselijk geacht. Het personeel werkt voor het overgrote deel onder
ongunstige omstandigheden. Met name in de zomer, wanneer het warm is en
de omstandigheden ideaal zijn voor een vakantie, moet er hard worden
gewerkt, omdat juist dan de grote drukte op de bureaus aanbreekt. Alleen
in de voor- en najaarsmaanden kan het personeel vrij nemen. Dit wordt
door velen gezien als een groot nadeel.

Een ander belangrijk argument om het vakantiegeld door te betelen,
vormt het feit dat de arbeid van het personeel zo nauw is verbonden met
het toerisme, dat het in het belang van die arbeid gewenst is, dat het
personeel zelf ook het toerisme daedwerkelijk beoefent. De toeslag op
het salaris kan hiertoe de aanzet geven. Door zelf te reizen zal het
personeel beter begrip krijgen voor de problemen en de behoeften van de
reiziger. Het dagelijks bestuur acht ltet op voornoemde gronden noodzake-
lijk het reizen bij het personeel van de ANWB aan te moedigen en ziet in
de toekenning van een vakantietoeslag het middel dsartoe. Voorgesteld
wordt om de toeslag, zoala die vroeger reeds is vastgesteld, te handha-
ven. Ondanks het feit dat opnieuw flink bezuinigd moet worden, wordt het
voorstel toch door het algemeen beatuur sangenomen (66).
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4.7.5 De economische teruggang en de reorganisatie van het contributlestelsel

Nadat de ANWB zich financieel gezien na het dieptepunt van 1927~1928
weer redelijk heeft hersteld, breekt ook voor deze vereniging een moei-
lijke tijd aan (zie grafiek 13). De forse groei van het ledenasntal op
het eind van de jaren twintig zet zich tot 1933 door ( zie grafiek 14).
De viering van het gouden jubileum in 1933 heeft hierean zeker bijgedra-
gen. Er is een omvangrijke wervingscampagne op touw gezet met als doel
100.000 leden in 1933. Dat dit doel ruimschoots wordt bereikt mag blij-
ken uit genoemde grafiek. Maar zoals veak na dergelijke ledenwervingsac-
ties, die rond een belangrijk feest of santrekkelijke activiteiten
worden georganiseerd, is het eantal opzeggingen in het jaar daarop
groot. Dit verklaart echter niet alles, gezien de neergaande lijn tot
1936. Van minstens evenveel invloed is de slechte economische situatie.
Naarmate het aantal leden uit lager msatschappelijke klassen relatief
groter wordt, stijgt ook het risico op ledenverlies bij economische
teruggang. Het ledenbestand wordt dan conjunctuurgevoeliger. Na 1936 is
weer sprake van enig herstel, een herstel dat zich ook geleidelijkaan in
de economie aftekent.

Het feit dat het ledental terugvalt met ongeveer 6-7Z , betekent ook
een teruggang in de inkomsten van de bond, die voor een belangrijk deel
nog steeds afhankelijk is van de contributieinkomsten. Dat betekent dat
ook de bond niet ontkomt aan bezuinigen. De reserves zijn sl enkele
malen behoorlijk aangesproken (zie bijlage 12), zodat daar weinig ruimte
meer over is. Dit alles is voor het bestuur eanleiding om de groei in de
werkzaamheden of te remmen, immers werk kost geld. Alle mogelijke mid-
delen tot bezuiniging worden vervolgens onder de loupe genomen. Men zal
zijn doel kunnen bereiken door de kosten te verlagen, of de inkomsten te
verhogen of door beide te doen. Bij het zoeken naar mogelijkheden wordt
ook de hoogte van de contributie nog eens kritisch bekeken. Contributie-
verhoging is in een tijd van economische teruggang een bijna onasn-
vasrdbaar middel, omdat dit ongetwijfeld zal leiden tot ledenverlies,
zodat het voordeel onmiddellijk weer teniet wordt gedaan. Er moet dus
in de sfeer van de contributie iets anders worden bedacht, waardoor men
er zeker van kan zijn, dat de inkomsten voor de bond niet zullen
terugglopen, terwijl het ledenbestand op peil blijft of zelfs nog toe-
neemt. Hierop doordenkend komt men op de gedachte van een gedifferen-
tieerd contributiestelsel. Men volgt daarbij de volgende redenering. De
circa 100.000 leden die de bond telt, betalen allen dezelfde contributie
en ontvangen daarvoor een uniform orgaan, De Kampioen. Echter deze leden
hebben geenszins dezelfde belangen bij het bondswerk en bij genoemd
orgaan. Sommigen steunen de bond om hear werkzaamheden in het algemeen
belang, zoals activiteiten op het gebied van de verkeersveiligheid,
bewegwijzering, behoud van natuurschoon of de sanleg van wandel- en
rijwielpaden, anderen weer vanwege werkzaamheden die persoonlijk gemak
dienen, zoals het verschaffen van reisinlichtingen, juridische adviezen
en grensdocumenten, terwijl er zeker ook leden zijn die De Knrnpioen zeer
op prijs stellen en dearom lid zijn. Ondanks al deze verschillende
motieven worden toch alle leden op gelijke voet behandeld en krijgt
ieder ongevraegd het bondsorgaan. 2o betaalt iedereen mee aan elle



Grafiek 13. Balanssaldo 1930-1937
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bondsdiensten of inen er nu gebruik van maakt of niet. Daardoor is de
contributie voor de een hoog en voor de ander laag, afhankelijk van het
el dan niet gebruik a~aken van de verechillende dienaten.

Met name in economisch moeilijke tijden zal een contributieverlaging
sympathiek overkomen, maar is om dezelfde redenen niet verantwoord ten
opzichte van de bond. Daerom geen verlaging over de hele linie, maar

Grafiek 14. Groei van het aantal leden tussen 1930 en 1937
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voor bepaalde categorieën van leden. Het vooratel van het dagelijks
beatuur komt er nu op neer dat De Knmpioen niet meer automatisch san
alle leden zal worden toegezonden, mear alechts op beatelling. Degenen
die het bondablad niet meer wensen te ontvangen zullen een twee-weke-
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lijks eenvoudig orgsan krijgen toegezonden, waarin de officiële medede-
lingen, de nieuwe bondsuitgaven en dergelijke worden opgenomen, waar-
door toch de band met de leden blijft bestaan. De kosten hiervan zijn
aanzienlijk lager dan die van De Kmnproen, zodat het mogelijk wordt voor
leden die dit wensen de contributie te verlagen nsar f 4,50 per jaar.
Naast het gewone lidmastschap zal een soort donateurachap of ateunend
lidmaatschap worden ingesteld van f 3,50 per jaar (zie bijlage VII). Dit
geeft echter geen recht op de gebruikmaking van de bondsdiensten. Voor
sanvragers van grensdocumenten, reisinlichtingen, juridische adviezen,
verzekeringen, expertises en andere diensten, wordt het gewone lidmaat-
schap verplicht gesteld.

Wie De Kanipioen wil lezen moet zich daarop afzonderlijk abonneren,
kosten f 1,50 per jaar. Wie dus zowel het lidmaatschap wenst en het
bondsorgaan betaalt f.6. per jaar. Dat is in verhouding tot de contri-
butie te veel. Het ligt in de bedoeling het tijdschrift te maken tot een
algemeen toeristisch weekblad, waarbij zowel de inhoud als de vormgeving
moeten worden verbeterd. De financiële commissie verwacht op grond van
voorlopige berekeningen een voordeel van ongeveer f.50.000. per jaar te
behalen. Elk nieuw bondslid in het oude systeem betekent f.2. verlies op
Dc Karnpiocn (67). Dit kan de ANWB, die evenemin als anderen gespaerd
wordt door de tijdsomstandigheden, niet langer financiëel verantwoorden
(68).

Dat er behoefte bestaat aan deze gedifferentieerde regeling blijkt
uit het feit dat nieuwe leden zich in 1935 vooral aanmelden als onder-
steunend lid. De nieuwe regeling levert uiteindelijk naar schatting
enige honderden opzeggers extra op (69). Na het dieptepunt van 1936
treedt een gering herstel op dat zich gedurende een aantal jaren stabi-
liseert.

4.7.6 De exploRatle van de bondsorganen ean kritlek onderhevig

De exploitatie van de verschillende organen blijft een telkena terug-
kerend probleem, dat de financiële positie van de bond voortdurend
bedreigt en aantast. Met de reorganisatievoorstellen van 1930 kan men
dan ook niet ean dit probleem voorbij gasn. Bij het onderzoek van de
commissie Nauta is vast komen staan, dat evenals elders in de organisa-
tie, ook hier sprake is van een historisch gegroeide situatie die eigen-
lijk vanuit het oogpunt van bedrijfseconomie niet langer meer verant-
woord is, zodat zowel bij de redactionele opzet en de exploitatie, grote
behoefte bestaat aan verbeteringen en veranderingen. Tot dat moment is
er nauwelijks sprake van een behoorlijke kostprijsberekening, waardoor
de kosten achteraf altijd hoger uitvallen dan verwacht. Ook wil de
commissie af van het systeem van extra beloningen aan ambtenaren die de
verschillende bondsuitgaven in hun vrije tijd samenstellen.

Zowel de technische als de commerciële leiding moeten gelijk opgaan
en bij geschillen zal het dagelijks bestuur een beslissing moeten
nemen.

4.7.6.1 De Kamploen gereorganiseerd

Het is voor De Kamprc~en moeilijk de voorgestelde verandetingen meteen
door te voeren, omdat men nog negen jasr is gebonden ean het oude
contract met de drukker. Als de problemen blijven sanhouden, weet men
uiteindelijk de overeenkomst ongedsan te maken.

Er is nog maar nauwelijks sprake van gerichte propaganda voot de
verschillende bondsuitgaven, terwijl het gebied van de advertentie-
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exploitatie nog praktisch geheel braak ligt. Toch wil de commissie niet
in details treden met betrekking tot de oplossing van de problemen, mear
deze overlaten aan de toekomstige leider van genoemde afdeling.

In een vertrouwelijke notitie van de drie directeuren aan de leden
van het dagelijks bestuur wordt de positie van de hoofdredacteur om-
schreven als een 'nevenbetrekking', omdat hij slechte een klein deel van
de week aan zijn taak besteedt. Bovendien werkt de hoofdredacteur nog
voor een aantal andere bladen en firma's, wat hem mogelijk in moeilijke
posities kan brengen. De directeuren adviseren dearom, bij een toekom-
stige wisseling van de wacht, de voorkeur te geven aan de benoeming van
een full-time redacteur (70).

Na het overlijden van Lugard, is het hoofdredacteurschap overgenomen
door J.Feith. Na de reorganisatie van 1930 zijn de bondsorganen onder
verantwoordelijkheid van Van Balen gekomen. In de praktijk echter blijkt
dat de Kampioenredactie een zekere onafhankelijkheid ten toon spreidt,
die noch voor het bestuur, noch voor de directie aanvaardbear is. In
1932 wordt een aantal grieven op tafel gelegd, die erop neer komen dat
meer contact wordt gewenst tusen de redactie enerzijds en het bestuur en
de directie anderzijds. De hoofdredacteur is onvpldoende op de hoogte
van de bondspolitiek, waardoor het kan gebeuren dat er artikelen worden
opgenomen, die tegen het bondsbelang ingaan. Er is dus nauw contact
nodig. Dit is in de nieuwe constructie niet meer mogelijk met het dage-
lijks bestuur, omdat dit in de nieuwe regeling geacht wordt uitsluitend
de grote lijnen uit te stippelen.

Wil er dus verbetering komen, dan is een regelmatig contact met de
directeuren zeer gewenst, wasrbij niet alleen besproken moet worden in
welke geest zal worden geschreven, maar ook door wie en op welk tijd-
stip, zodat de bondspolitiek tot zijn recht zal kunnen komen.

Om dit doel te bereiken denkt het dagelijks bestuur ean de instelling
van een redactiecommissie, bestaande uit de hoofdredacteur, de drie
directeuren, en een lid van het dagelijks bestuur, die het voorzitter-
schap op zich zal nemen. In het oorspronkelijke voorstel was geen plaats
ingeruimd voor een lid van het bestuur. Dit is later gebeurd op advies
van de hoofdredacteur.

De taak ven de commissie zal bestaan in het ontwerpen van algemene
richtlijnen, die ter vaststelling aan het dagelijks bestuur moeten
worden voorgelegd, welke daarna door de redactiecommissie in de praktijk
moeten worden uitgevoerd (71). De journalistieke leiding blijft bij de
hoofdredacteur.

Feith, die tamelijk teleurgesteld is in de opstelling van het dage-
lijks bestuur ten aenzien van zijn werk en persoon, kan zich overigens
wel met de instelling van een redactiecommissie verzoenen (72).

De samenwerking is echter van korte duur. In december 1932 neemt
Feith ontslag als hoofdredacteur van De Karnpiurn (73). Het dagelijks be-
stuur asnvaardt het ontslag en geeft Van Balen opdracht neaz een opvol-
ger uit te zien en Feith royaal te behandelen door een financiële rege-
ling vooc te stellen (74). Zodra Feith aftreedt als hoofdredacteur zal
hem een apeciale tsak op redactioneel gebied worden toevertrouwd. De
finef~ciële regeling, die wordt voorgeateld, loopt over tien jear. Begin-
nend met f.5.000. in 1933 aflopend naar f.1.200. in 1942 (75).
Per 1 november 1933 wordt A.T.W. Schoevezs, medewerker bij De Telegraaj,
als nieuwe redacteur van De Kampioen eangesteld (76). Hij krijgt wel de
functie, maer niet de titel van hoofdzedacteur en ontvangt een
aenvnngssalaris van f.200. per msand ontvangen, waarvoor hij full-time
in dienst komt (77)
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De redactiecommissie blijkt in de praktijk niet te werken zoals men
had gehoopt. Niet duidelijk is hoe de verhouding tussen de directeuren
en de redactie dient te zijn. Is de redacteur een zelfstandig werker of
de loopjongen van de directeurenl Omdat de meningen hierover binnen de
directie verdeeld zijn, wordt het dagelijks bestuur om een uitspraak
gevraagd.

De voorzitter is van mening dat de directeuren onderling tot afspra-
ken moeten komen en dat dit geen zaak is van het dagelijks bestuur (78).
Hierop stellen zij gezamenlijk een instructie voor de redactie op, die
erop neerkomt dat de directie verantwoordelijk is voor de inhoud van de
bondsorganen. Dat wil zeggen dat zij voor een belangrijk deel zullen
bepalen wat moet worden opgenomen, waarbij ze zoveel mogelijk rekening
willen houden met plaatsruimte, lezerskring en actualiteit. De redac-
teur is verplicht betreffende artikelen en berichten overleg te plegen
met de betrokken directeuren. Door de directie aangeboden berichten of
artikelen, dienen onverkort te worden opgenomen. Wanneer hiertegen be-
zwaren bestean, dient de redacteur hierover contact op te nemen met de
betrokken directeur. De redacteur heeft wel het recht, taal en stijl te
verbeteren en kleine verkortingen aan te brengen, indien dit geen
invloed heeft op de aard of de strekking van het bericht of artikPl
(79). Volgens deze afspraak zal worden gewerkt.

In een vorige paraqraaf is de financiële reorganisatie aan de orde
geweest, die tot gevolg heeft dat leden kunnen kiezen of zij al dan niet
De Kampioen wensen te ontvangen. Bovendien wordt de mogelijkheid gescha-
pen om De Kampioen in te ruilen voor De Wafer- of Aulokamproere, tegen bijbe-
taling van het prijsverschil. In die tijd gelden vooral financiële
bezwaren tegen een extra abonnement, zodat men de leden niet langer wil
laten betalen voor de door hen niet gewenste en hen niet bevredigende
Kanipioen .

Om het contact tussen het beatuur en de leden te bewaren, die in
plsats van De Kmrrpioen een van de andere bladen wensen, zal een rubriek
'Officieel' met de belangrijkste mededelingen worden opgenomen (80).

4.7.6.2 De MMorkamploen wordt Autokamploen

Vanaf 1896 heeft de bond het motortoerisme onder hear hoede. In 1930
maakt ongeveer 30x van de leden gebruik van de diensten van de ANWB op
autotoeristisch gebied. Het Ys dus alleszins gerechtvaardigd een behoor-
lijk tijdschrift op dit gebied uit te geven. In het kader van de reorga-
nisatie van 1930 wordt dan ook de uitgave van de Mornrkompi~err kritisch
onder de loupe genomen. Dit i s mede noodzakelijk, omdat het tijdschrift
zelfs na jaren nog altijd verliesgevend blijkt te zijn ( zie bijlage
XI.B). Dit laatste vormt voor het dagelijks bestuur sanleiding te zoeken
naar middelen om deze uitgave meer aan haar doel te doen beantwoorden en
de exploitatie minder nadelig te laten zijn. Het aantal abonnees, circa
vijfduizend, is te laeg in verhouding tot het eantal automobilisten en
motorrijders, dat geschat wordt op enkele tienduizenden. Het orgaan zal
zodanig moeten worden gereorganiseerd, dat het het auto- en motortoeris-
me in zijn volle omvang behandelt. Hetzelfde geldt voor de Walerkampioen.
Bovendien zal een verhoogde oplage beide tijdschriften eantrekkelijker
maken voor adverteerders, weardoor de kosten gemakkelijker kunnen worden
bestreden.

De Mntnrkampioen in bestaande vorm voldoet niet meer san de eisen die
aan een dergelijk blad mogen worden gesteld. De omvang is te beperkt, de
inhoud te eenzijdig en te technisch. Hoewel door deskundige personen
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geprezen, is de technische uitvoering te sober en te weinig aantrekke-
lijk.

Het bestuur wil een groter publiek bereiken door het opnemen van
eenvoudige artikelen voor eenvoudige mensen. De behoefte aan wetenschap-
pelijke artikelen is beperkt. Doordat ook steeds meer boeren en winke-
liers auto gaan rijden, neemt de behoefte aan korte, populaire en prak-
tische artikelen toe (81). Daarbij komt nog dat de financiële middelen
van de bond het niet langer toelaten op dezelfde voet voort te gaan. Er
moet een oplossing worden gevonden, desnoods door samengaen met de
andere bondsbladen. Gezocht wordt naar middelen om zonder te grote
prijsverhoging en met behoud van het goede, een blad uit te geven dat
meer aan de eisen van de leden beantwoordt.

Men heeft daarbij ook een eventuele samenvoeging met andere organen,
onder andere van de KNAC, onder ogen gezien, maar moet concluderen, dat
de uitvoering ervan op veel bezweren stuit. Daarom wordt besloten de
Mororkocnpinen om te dopen in Autakampioerr (82). Voorts wil men het blad
eantrekkelijker maken door ook het wedstrijdnieuws op te nemen. Net gaat
daarbij niet om de wedstrijden zelf, maar om zaken die uit wedstrijden
voortkomen, zoals technische verbeteringen van auto's en motorrijwielen
en zaken die van belang zijn voor het toerisme in het algemeen. Men weet
dat men zich daarmee de kritiek van de concurrerende organisaties op de
hals zal halen, met name van de KNAC. Toch wenst het bestuur deze
kritiek niet uit de weg te gaan en zal zo nodig zijn strijdlust tonen.
De voorzitter hecht eraan zoveel mogelijk goede vrienden te blijven met
andere organisaties, maar zal zich tegelijkertijd niet van de ingeslagen
weg af laten dringen. Men is intussen gewend geraakt san weerstand bij
elke nieuwe onderneming en verwacht dus ook kritiek bij de uitgave van
een nieuwe Autnknrr:pinerr met wedstrijdnieuws (83). Om de kosten te dekken
wordt voorgesteld de prijs te verhogen voor leden tot f.5. en voor niet-
leden tot f 7,50. De omvang zal 24 tot 32 pagina's bedragen, terwijl
voor de omslag een papiersoort van betere kwaliteit wordt gekozen.

Binnen het algemeen bestuur bestaat weinig weezstand tegen dit voor-
stel. Slechts één lid, O.Horn, voelt er niet voor. Hij is van mening dat
er in Nederland op het gebied van autotechniek en toerisme al voldoende
verschijnt en de tijd voor een dergelijk blad slecht is, omdat als
gevolg van de malaise in de autohandel ook het aantal advertenties
afneemt. Het zal zijns inziens moeilijk worden een dergelijk tijdschrift
rendabel te maken (84). Horn is een van de leden die zich van meet af
aan tegenstander getoond heeft van de zijwegen die de oude wielrij-
dersbond heeft ingeslegen.

4.7.61 De Toeristenkampicen en Kanokampicen, nieuwe bondsorganen

Bij de onderhandelingen over een gewijzigde uitgave van Dc Knnrpi~,rrr
komt de drukker van het bondsorgaan, Roelants, in 1935 met het idee een
derde weekblad uit te geven ( 85). Het ligt in de bedoeling het nieuwe
blad een meer toeristisch karakter te geven. Besloten wordt om in het
nieuw uit te geven weekblad de naem 'Kampioen' te handhaven. Het dage-
lijks bestuur kiest voor de neam : Toeristenkanrpioen ( 86). Vanaf 1 januari
1936 zal het blad gaan verachijnen. Het bestuur koeatert hoge verwach-
tingen en hoopt dat het nieuwe blad het culturele imago van de bond
enigszins zal opvijzelen. Het zal niet zoals de andere bondsbladen
worden gedrukt door Roelants te Schiedam, maar door de Nederlandse
Rotogravure-Mij te Leiden. De meer luze uitgave vereist het gebruik van
meer geavanceerde technieken, waarover Roelants nog niet beschikt (87).

De eerste ti jd zal de Toeristenkampioerr worden gedrukt in een oplage van
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13.000 exemplaren, terwijl rond Pasen een extra nummer zal verschijnen
voor alle 60.000 lezers van De Kampioen. De kostprijs per exemplaar
bedraagt f 0,03 (88).

In 1934 komt er een hechtere samenwerking tot stand tussen de ANWB en
de Nederlandse Kano Bond. De ANWB en de Nederlandae Kano-Bond zijn
overeengekomen samen te werken inzake het inrichten van kanostetions
(ligplaatsen), met overnachtingsmogelijkheden, het uitgeven van kaer-
ten, beide bonden zullen hun buitenlandse relaties wederzijds ter be-
schikking stellen. De ANWB heeft dan reeds plannen ontwikkeld om een
afzonderlijke Kareokampioert uit te geven (89). Deze wordt in 1934 uitge-
bracht en door de Nederlandse Kano Bond erkend als hun orgaan (90). Deze
speciale uitgave blijkt weinig levensvatbaar. Het blijft bij enkele
honderden abonnees, terwijl het blad slechts met veel moeite elke veer-
tien dagen kan worden gevuld. Opheffing van het blad moet dus onder ogen
worden gezien (90). Het dagelijks bestuur besluit het voorstel tot
opheffing, ingediend door de commissie voor het watertoerisme, te steu-
nen. Met ingang van 1 januari 1938 zal de uitgave dan ook worden ge-
staakt (92). De abonnees zullen hiervan in kennis worden gesteld, met
het verzoek zich te abonneren op de Walerkampioerr.

4.7.7 Propagandawerk wordt vakwerk

Het voeren van propaganda blijft voor de ANWB noodzakelijk, zeker in
tijden waarin de economie stagneert. In de jaren dertig wordt het propa-
gandawerk opgedragen aen een vakman, die zich geheel aan deze taak kan
wijden. Zoals vanouds worden de propaganda-avonden voortgezet en worden
campagnes gevoerd met folders en ander drukwerk. Ook worden leden gesti-
muleerd nieuwe leden te werven, door een beloning in het vooruitzicht te
stellen. Het bestuur grijpt alle mogelijkheden aan die worden geboden.

De propaganda wordt geleid door P.Schinkel, onder verantwoording van
Van Balen. In 1931 krijgt hij voor zijn werkzaamheden assistentie. Een
belangrijk propagandamiddel vormt nog steeds de presentatie van de ANWB
tijdens tentoonstellingen, het geven van lezingen en sinds 1932 ook het
vertonen van een film, waerin een overzicht wordt gegeven van het bonds-
werk, de actie voor de verkeersveiligheid en de verechillende takken van
toerisme (93).

In 1931 komt Van Balen met het voorstel een reclamecampagne te begin-
nen in de kleine plaatselijke pers teneinde meer leden te winnen (94).

Voor de viering van het vijftig jarig bestaan wordt een grootscheepse
actie op touw gezet, wearbij een aantal prijzen wordt verloot onder de
leden die leden werven. Van Balen stelt voor een aantal prijzen ter
beschikking te stellen voor leden die leden werven. Gedacht wordt aan
een Ford-auto, een motorrijwiel, enkele fietsen en een bootreis naar
Genua of Amerika (95). Doel van deze propaganda-actie is om voor het
herdenkingsfeest te komen op donderdduizend leden.

Het succes van 1933 nog indachtig wordt in 1934 opnieuw een loterij
opgezet ten behoeve van de ledenwerving. Deze keer kunnen 200 leden in
eanmerking komen voor een gratis verblijf van een week in een hotel
(96). Deze vorm van ledenwerving gaat nog verscheidene jaren door.

Het organiseren van bondsavonden met tentoonatelling en filmvertoning
wordt tot 1934 steeds beperkt tot de kleine plaatsen. In hetzelfde jaar
worden ook de grote steden bezocht (97). De directeur van de dienst
Wegen en Verkeer, De Bruqn, wordt door de praeses van het Nijmeegs
studentencorps 'Carolua Magnus' gevraagd een lezing te houden over ver-
keersaengelegenheden. Eerder is hij hiervoor al eens gevraegd door de
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Delftse studenten. Deze uitnodigingen worden met beide handen aangenomen
omdat men daarmee in de gelegenheid wordt gesteld leden te werven voor
de bond. In het verleden heeft men er zelfs al eens over gedacht spe-
ciale consuls aan te stellen voor de universiteiten, maar heeft dit plan
uiteindelijk laten varen (98).

4.7.7.1 Het bondsmuseum opnieuw ter sprake

De plannen om in Arnhem of Zeist een museum te stichten, leiden niettot resultaat. Na enige jaren van betrekkelijke rust komt P.Schinkel,
belast met de propaganda, in 1933 met een nieuw plan tot oprichting van
een bondsmuseum, dat tevens dienst kan doen als propagandacentrum.

Belangrijkste reden voor hervatting van de plannen is vooral gelegen
in het feit dat men van oordeel is, det wanneer men de zsak nog lenger
op zijn beloop laat, het steeds moeilijker wordt de van historische
waarde zijnde voorwerpen, zoals fietsen, foto's en dergelijke te ver-
zamelen, omdat de kans toeneemt dat ze verdwijnen. Bovendien heeft de
bond ook behoefte aan een bewaarplaats voor de eigen archiefstukken,
foto's en historísche herinneringen. De oprichting van een museum geeft
aan de bond gelegenheid een collectie van blijvende betekenis bijeen te
brengen, die dienstbaar gemaakt kan worden aan de propaganda. Ten be-
hoeve van deze functie lijkt het aanbevelenswaardig het museum te vesti-
gen in een streek die veel door toeristen wordt bezocht (99).

Naast een historische en propagendistische betekenis ziet Schinkel
ook een msatscheppelijke en ideële functie weggelegd voor het museum,
door de vestiging van een vakantie-oord op het museumterrein voor het
personeel van de bond. De uitvoering van het werk zou ten dele in de
vorm van werkverschaffing moeten geschieden.

De exploitatie moet worden ondergebracht bij een afzonderlijke stich-
ting, terwijl de kosten niet uit de algemene middelen mogen worden
betaald, maar uit giften, schenkingen en dergelijke moeten worden
opgebracht. Hierbij wordt gedacht aan de Koninklijke familie, overheden,
het bedrijfsleven en andere organisaties (100).

Begin 1934 is er een bedrag van f.45.000. gereserveerd dat voor een
belangrijk deel is opgebouwd uit schenkingen en legaten (101).

De gemeente Rheden heeft in 1933 reeds een terrein voor de bouw van
het museum beschikbsar gesteld (102). De vraeg is echter of het groot
genoeg is om alle plannen uiteindelijk te kunnen verwezenlijken (103).
Een van de plannen is te komen tot de vestiging van een populair weer-
station, in samenwerking met het Nederlands Meteorologisch Instituut.
Naast mogelijkheid tot bezichtiging door het publiek, denkt men er ook
een klimatologische inlichtingendienst in te richten voor de verschil-
lende toeristenlanden en wintersportplaatsen.

Een andere mogelijkheid is de plannen aan te passen aan de beschik-
bare ruimte en zich te bepalen tot een museum voor toerisme en verkeer
(104).

Nadat een begroting van de benodigde vloer- en muuroppervlakte is
gemaekt en het aengeboden terrein nog eens kritisch is bekeken, moet men
concluderen dat het aangeboden terrein toch niet geheel aan de ver-
wachtingen voldoet (105). De burgemeester van Rheden blijkt bereid omin de gemeenteraed voor te stellen het gehele terrein van 15.000 m2 over
te nemen tegen de prijs van f.l. per m2 (106). Het bestuur van de ANWB
blijft desondanks een afwachtende houding sannemen, omdet men ervan
overtuigd is dat er nog wel andere gemeenten zijn die gratis een mooi
terrein of gebouw ter beschikking wensen te stellen (107). Na kennis
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genomen te hebben van de voorwaarden wordt besloten om voorlopig niet in
te gaen op de voorstellen van de gemeente Rheden (108).

In september 1934 gaat het bestuur over tot de oprichting van de
Stichting A.N.W.B.-Museum voor Toerisme en Verkeer. De plannen tot
oprichting van een vakantie-oord voor het personeel wordt uit de stich-
tingsacte gelaten en kan eventueel later nog in een afzonderlijke stich-
ting worden ondergebracht. Hierdoor komt het accent vooral te liggen
op het algemeen nut van het museum, waardoor het wellicht gemakkelijker
wordt de benodigde gelden bijeen te brengen (109).

Enkele maanden later laat het bondsbestuur de gemeenteraad van Rheden
weten, dat de tegenwoordige omstandigheden aanleiding geven de museum-
kwestie voorlopig te laten rusten en geeft Burgemeester en Wethouders de
vrijheid om weer over het aangeboden terrein te beschikken (110).

In de loop van 1935 worden nog verscheidene terreinen en gebouwen
beoordeeld op hun bruikbaarheid als museum, maar komt het niet tot een
definitieve keuze. Bezocht worden kasteel Zijpendaal, landgoed dat
dienst doet als stadspark van Arnhem; het Openluchtmuaeum bij Arnhem en
het terrein Berg en Bosch bij Apeldoorn (111). Wel wordt in december van
dat jaar besloten de giften voor het toekomstige museum te storten in
een afzonderlijk fonds (112).
Dit is voorlopig de laatste daad in de richting van de verwezenlijking
van het museum. Voor zover bekend is de stichting tot 1937 in sluimeren-
de toestand blijven bestaan en het. fonds in standgehouden ( bijlage 12).

4.7.7.2 De ANWR vraagt het predikaat 'Koninklijke' aan

Wellicht komt het enigszins vreemd over dit onderwerp onder de para-
greaf 'Propagande' te behandelen. Toch hangt het hiermee zeer nauw samen
en is dsarom voor deze plaats gekozen.

In 1935 wordt binnen het dagelijks bestuur de mogelijkheid besproken
tot het indienen van een verzoek ter verkrijging van het predikaat
'Koninklijke', dit op voorstel van de directeuren van de verschillende
diensten (113). Eind januari reeds kan de voorzitter mededelen dat hij
een brief heeft ontvangen van het Kabinet van de Koningin met de medede-
ling dat het Hare Majesteit heeft behsagd de bond het predikaet 'Konin-
klijke' te verlenen, met waardering voor het vele en mooie werk, dat
door de bond gedurende meer dan een halve eeuw op elk verkeersgebied in
het gehele land is verricht. Op verzoek van zijn bestuur mag de bond
zich voortaan noemen: 'Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond
A.N.W.B.'. De statutenwijziging zal zo snel mogelijk worden aangevraagd
en men besluit de nieuwe naam pas na de goedkeuring te gean gebruiken.
Voordat de pers wordt ingelicht, worden eerst de leden van het algemeen
bestuur op de hoogte gesteld.

Het dagelijks bestuur is ervan overtuigd dat deze onderscheiding de
positie van de bond ten goede zal komen. De toekenning wordt gezien als
een bruikbare vorm van propaganda. Enkele jaren eerder, in 1933, toen
bij gelegenheid het voorstel tot het aanvragen van het predikaat 'Ko-
ninklijke' ter sprake kwam, dacht het dagelijks bestuur hier nog heel
anders over. De voorzitter wenste toen in geen geval dit predikaat te
ontvangen, omdat het een verkeerde indruk zou kunnen wekken binnen
bepaalde groeperingen in de samenleving, terwijl de bond er immers was
voor iedereen. Men heeft met de eanvrage gewacht tot het algemeen be-
stuur na de reorganisatie kleiner was geworden en bepaalde elementen die
zich niet met een dergelijk aanvrage z~uden kunnen verenigen, uit het
bestuur verdwenen zouden zijn. Bovendien heeft men tevoren aan de asn-
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vraag zo min mogelijk ruchtbaarheid gegeven, om discussie vooraf te
vermijden.

Nu echter eenmaal het predikaat is verkregen, wil het bestuur er
optimaal munt uitslaan. De berichtgeving in De Kontpioen en de Aiilokampioen
moet zo worden ingekleed dat de nadruk komt te liggen op het nationale
karakter van de bond en tevens zo worden gepresenteerd dat geen voedsel
zal worden gegeven aan het idee dat het om een 'Oranje beweging' gaat
(114). In het algemeen blijken de reacties positief. Naast een groot
aantal gelukwensen ontvangt de bond ook een blijk van afkeuring. Een lid
uit Apeldoorn geeft als oordeel te kennen dat de bond er beter aen zou
hebben gedaan deze 'splijtzwam' buiten de gelederen te houden. In het
bestuur wordt hierop opgemerkt er op toe te zien dat de 'K' van Konink-
lijke niet voor ANWB komt te staan. Het predikaat moet juist betrekking
hebben op Nederlandsche Toeristenbond (115). Dan zal opnieuw duidelijk
worden waer de ANWB voor staat. Niet voor de enge belangen van de
wielrijders mear voor het toerisme in het algemeen.

4.8 De werkzaamheden van de bond ultgebreid en gecentraliseerd

4.8.1 Economische problemen werken protectionisme van het binnenlands toerisme
in de hand

Hoewel door de bond zowel het binnenlands als het buitenlands toeris-
me zoveel mogelijk en gelijkelijk wordt bevorderd, kunnen sommige be-
stuursleden het niet laten de eigen Nederlandse belangen te laten preva-
leren boven het algemeen belang. Met name in de beginjaren dertig, als
er sprake is van een economische neergang klinken deze geluiden het
hardst. Men is ervan overtuigd dat er nsar gestreefd moet worden de
toeristen in eigen land te houden, zodat geen Nederlands geld efvloeit
nsar het buitenland. Men verwijt de N.R.V. hiermee te weinig rekening te
houden. Behalve in Nederland valt ook in andere landen een protectio-
nistische houding waar te nemen.

J.Feith, die voor de ANWB zitting heeft in het bestuur van de Alge-
mene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, de A.N.V.V., zal
daar deze zaak bespreken. Maar in feite is dit niet de juiste partij om
overleg te voeren omdat de A.N.V.V. hierover nauwelijks een uitspreak
kan doen. Ze wordt door de overheid gesubsidieerd om propaganda te maken
voor Nederiand in het buitenland zodat uitapraken van deze organisatie
dan ook weinig gewicht in de schaal zullen leggen. Hoewel binnen de ANWB
de meningen nogal verdeeld zijn, blijken de meeste leden uiteindelijk
toch niet voor een dergelijke beperking te voelen. In de eerste plaats
gaat men ervan uit, dat in principe alle vormen van toerisme moeten
worden bevorderd door de ANWB, dus ook het buitenlands toerisme. Er is
nu eenmanl binnen de bevolking een bepaalde groep die naar het buiten-
land wil. Men moet dus een praktisch standpunt innemen en geen kleine
politiek voeren. Men moet iedereen vrijlaten te gaan waarheen men wil.
Dat is de enige manier om alle lagen van de samenleving te bereiken
(116).

In 1932 komt near eanleiding van het feit dat er een rondrit per auto
is georganiseerd door Duitsland, deze kwestie opnieuw aan de orde. Door
een aantnl bondsleden wordt zeer afkeurend gereageerd op het bevorderen
van het buitenlanda toerisme in een tijd dat er aprake ia van volks-
verarming. Ook nu weer komt, ter verdediging, een aental ideeële motie-
ven op tafel, maar daarnaest wordt het stopzetten van het internationaal
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verkeer ook vanuit materieel oogpunt ontraden. De voorzitter verdedigt
de houding van het dagelijks bestuur door te wijzen op de positieve
effecten van de sport op het zakenleven. De rijwiel-, water- en auto-
sport hebben het praktisch gebruik van de verschillende voertuigen
bevorderd. Ontspanning bevordert het zakenleven: "de handel volgt de
vlag". Hetzelfde geldt voor het toerisme.

Het internationale toerisme heeft ook het internationale verkeer
teweeg gebracht en niet alleen "verstandelijk, geestelijk en ontwikke-
lend verkeer", mear ook het goederenverkeer en in het algemeen het
handelsverkeer ten bate van beide partijen, zowel van Nederland als van
het buitenland. Als reactie op het om zich geen grijpende protectionis-
me, wil de ANWB ook zijn actie stellen, en hier komen toch weer de
ideële motieven om de hoek kijken. Het beperken van het grensover-
schrijdend verkeer wordt gezien als een bewijs van "geestelijke armoede"
en kan enkel "bekrompen eigenwsan" in de hand werken. Dit laatste moet
onvermijdelijk leiden tot vermindering van eigen kracht. Wie het contact
met het buitenland verbreekt, vermeerdert eigen genoegzaemheid en ont-
neemt zichzelf de prikkel om het beter te doen, omdat men geen vergelijk
meer heeft. Het toetsen van het eigen werk wordt vooral door Bergsma
gezien als een prikkel tot verbetering van het eigen werk. Het sluiten
van grenzen zal de eigenwean vergroten en internationale heat en afgunst
doen ontstaan of vermeerdezen. Zowel de geestelijke als maatschappelijke
ontwikkeling is gebaat bij een zich openstellen voor het vreemde.

Juist in een tijd waarin het onderling vertrouwen tussen de volkeren
ver te zoeken is, zal Nederland het voorbeeld moeten geven en niet mee
moeten doen aan een overdreven principieel tegengaan van alle verkeer
met anderen. Het standpunt van de voorzitter is dan ook, dat men de
Nederlanders niet met geweld naar het buitenland moet jagen, maar even-
min principieel moet tegenhouden. Het binnenland niet verwaarlozen, maar
het toeren elders niet belemmeren is dan ook de lijfspreuk van de voor-
zitter en wordt gedeeld door de meerderheid van het bestuur van de ANWB
(117). Dit uitgangspunt komt dan ook tot uitdrukking in de verschillende
vormen van toerisme die tussen 1930 en 1940 worden behartigd.

4.8.2 Aandacht voor nieuwe categorleën toerfsten: kinderen en vrouwen

Reeds vanaf het begin van de twintigste eeuw worden er reizen georga-
niseerd voor kinderen. In 1905 wordt in Amsterdam het initiatief genomen
om leerlingen van lagere scholen, met name volksscholen, eens in hun
schoolloopbaan de kans te geven op een vakantie buitenshuis. Dit nasr
aanleiding van een onderzoek naar de wijze waarop genoemde leerlingen
hun vakantie gewoonlijk doorbrengen. Het initiatief en de organisatie
van deze reizen berust van eanvang af bij de onderwijzersvereniging, de
Bond van Nederlandse Onderwijzers. Ter verwezenlijking van hun doel
wordt de Commissie voor het Vacantiekinderfeest opgericht.

Dit voorbeeld wordt in 1912 gevolgd door Rotterdam en andere grote
steden. Aánvankelijk gaat het om een uitstapje van een dag per jaar, dat
na 1925 wordt uitgebreid nsar drie dagen. Het is ateeds de hoogste klas
die hiervoor in aanmerking komt. Zo komen de eerate vakantiehuizen tot
stend te Renkum, Ulvenhout en Nunspeet (118).

In 1924 maken in Nederland rond 300.000 Leerlingen uit lager en
middelbear onderwijs onder leiding van leerkrachten een schoolreiaje. In
1925 is dit aantal gestegen tot ruim 500.000. die in belangrijke mate
gebruik maken van de Nederlandse Spoorwegen. In 1925 vervoert deze
419.491 kinderen. Ten behoeve van opvoeders en onderwijzers wordt een
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Gids voor Schoolreizen samengesteld door twee onderwi jzers uit Den Haag, J.H.
Blom en Jac. Dam. 2ij stellen een onbeperkt aantal exemplaren ter be-
schikking van hen die buiten school om in de zomervakantie een uitstapje
wensen te organiseren voor een groep kinderen. Ook ouders kunnen dit
gidsje aanvragen. Behalve reisplannen bevat het boekje een aantal nut-
tige wenken, goede en goedkope adressen voor maaltijden en versnape-
ringen, tram-, boot- en autobusdiensten. De ANWB vindt het werkje
belangrijk genoeg om er aandacht in De Kampioen aan te besteden (119).

Behalve deze schoolreizen zijn ook de vakanties van belang, die
worden georganiseerd door de verschillende jeugdverenigingen.

De ANWB zelf is op twee terreinen werkzasm door op verzoek, onder
andere van jeugdorganisaties en onderwijsinstellingen, of op eigen ini-
tiatief, contact te zoeken met de jeugd. Deze contacten hebben betrek-
king op het bijbrengen van belangstelling voor natuurschoon en de ver-
keersveiligheid. Eind jaren dertig zullen deze contacten zich meer gaan
richten op reizen en andere toeristische bezigheden, met als doel de
jeugd te betrekken bij het bondswerk.

De aandacht voor het kind in relatie tot ceizen en vakantie is eerder
op gang gekomen dan de aandacht voor de vrouw. Pas in de jaren dertig
wordt voor het eerst uitdrukkelijk asndacht besteed ean de belangen van
de vrouw binnen het toerisme. In de jaargangen 1934 en 1935 van De Kam-

piocn wordt een speciale rubriek gewijd asn alierlei zaken die specifiek
samenhangen met het reizen door vrouwen. De rubriek wordt verzorgd door
een 'Toeriste', die ervan overtuigd is dat bij het toerisme voor vrouwen
zich vele problemen zullen voordoen die bijzondere aandacht vragen. De
vrouw doet intussen evenals de man aan toerisme en sport, ze wandPlr,
beklimt bergen, zeilt, rijdt paard, kampeert en chauffeert (120). De
vrouw doet het echter op haar eigen manier met eigen taken en eigen
problemen, zo is althans de mening van de redactie (121).

a.8.3 Het luchttoerisme opnleuw onder de aandacht

Wanneer rond 1930 het luchtverkeer zich zodanig heeft uitgebreid, dat
van luchttoerisme kan worden gesproken, acht het dagelijks bestuur van
de ANWB de tijd rijp, om in navolging van enkele andere landen, deze tak
van toerisme ter hand te nemen. Met ngme in Frankrijk en Engeland hebben
de toeristenbonden het luchttoerisme reeds naar zich toegetrokken en met
zeer goed resuitaet. Het dagelijks bestuur meent dan ook dat de ANWB
niet achter mag blijven, aangezien zowel van de zijde van de luchtvaart-
maetschappijen als van de vliegers verzoeken in die richting aan de bond
worden gedaan. Naast het verzoek de belangen van de luchttoeristen te
behartigen, is eveneens van die zijde medewerking gevraagd voor het
samenstellen van luchtkaarten. En omdat anderen, tot wier taak de behar-
tiging van de belangen van de luchttoeristen zeker ook behoort, zich
deze zaak niet zodanig aantrekken of daartoe niet in staat zijn, is het
bestuur van de bond van mening dat het niet verantwoord zou zijn, wan-
neer aan deze nieuwe vorm van toerisme door de vereniging niet elle
aandacht wordt besteed. Daarom stelt het dagelijks bestuur in de verga-
dering van het algemeen bestuur in december 1932 voor, over te gaan tot.
de instelling van een Commissie voor het Luchttoerisme (122). Intussen
heeft het dagelijks bestuur de vrijheid genomen besprekingen aan te gsan
met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, R.N.V.v.L.,
om op luchttoeristisch gebied tot samenwerking te komen. Verder ligt het
in de bedoeling onmiddellijk een afdeling 'Luchttoerieme' op te richten
en deze onder te brengen bij de directie Toerisme.
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De directeur van de dienst toerisme, W.A.M. Westerouen van Meeteren
die in 1931 A.W. Stork is opvolgd, licht het voorstel toe tijdens een
vergadering met afgevaardigden van de K.N.V.v.L., waerbij hij benadrukt
dat het de ANWB vooral gaat om de toeristische teak en niet om elkaar
vliegen af te vangen (123).

Hoewel de bond de voorkeur geeft ean samenwerking in plasts van
concurrentie, ook in de morele betekenis, is het vooralsnog niet moge-
lijk een gezamenlijke commissie voor het luchttoerisme in te stellen. De
K.N.V.v.L. is vanwege haar internationale verbondenheid verplicht een
eigen commissie voor het luchttoerisme aan te houden. Wel blijkt het in
principe mogelijk een gezamenlijk bureau voor luchttoeriame op te rich-
ten. Dit wordt ondergebracht in het kantoor van de bond, Reizersgracht
588-590 te Amsterdam (124). Het samenwerkingsverband krijgt de naam:
Centrale Commissie voor Luchttoerisme K.N.V.v.L. - A.N.W.B. en etaat
onder afwisselend voorzitterschap van E.J. Bergsma els vertegenwoordiger
van de ANWB en C.R.T. baron Rrayenhoff, als vertegenwoordiger van de
K.N.V.v.L. (125).

De commissie zal haar werkzaamheden richten op de vorming van een
inlichtingendienst voor het luchttoerisme en wil voorzien in:
- propagande-vluchten in samenwerking met de K.L.M. De leden van beide

verenigingen zullen in de gelegenheid worden gesteld voor een gering
bedrag een vlucht met een vliegtuig te maken, waarvoor een overeen-
komst met de K.L.M. zal worden gesloten. Men denkt daarbij deze propa-
gande vliegdagen op zaterdagen te laten plaatsvinden;

- het samenstellen van een vlieghandboekje voor Nederland;
- het eanbrengen van oriëntatietekens ten behoeve van de luchtvaart;
- de aanstelling van luchtconsuls en bondsinstellingen;
- verbinding zonder gebruikmaking van radio tot stand brengen, in de
vorm van het uitwerpen van zakjea voorzien van veelkleurige linten;

- een luchtkaart van Nederland;
- propaganda voor de sanleg van vliegvelden;
- verzekeringen voor vlieger en passagier;
- carnets de passage en douanes;
- opname van een rubriek 'Luchttoerisme' in de Au~okmnpioen (126).

In 1936 wordt besloten het bureau voor luchttoerisme te verplaatsen
near het vliegveld Ypenburg en wordt een voorstel gedasn tot reorgani-
satie van de bestaande commissies voor luchttoerisme. Tot nu toe heeft
zowel de K.N.V.v.L. als de ANWB een commiasie voor luchttoeriame, ter-
wijl daarnaast een Centrale Commissie R.N.V.v.L. - A.N.W.B. bestsat,
wsarin voor elk der verenigingen drie leden zitting hebben. Het ligt in
de bedoeling beide eeratgenoemde commisaies op te laten gaan in één
Centrale Commissie voor Luchttoerisme K.N.V.v.L. - A.N.W.B. De voorma-
lige Centrale Commissie wordt vervangen door het uitvoerend comité van
de Centrale Coimnissie (127). Aldus geschiedt.

4.6.4 Met ruRertoerlame krijgt een nleuwe Impuls

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog heeft de ANWB zich beziggehouden
met de belangen van ruiters. Deze bemoeienis betrof minder het ruiter-
toerisme, dan wel het gebruik van hoefbeslag in relatie tot het wegdek.
Het ruitertoerieme heeft zich vooral gedurende de Eerste Wereldoorlog
ontwikkeld. In een eantal gevallen hebben automobilieten hun voertuig
verruild voor een peard, omdat door importbeperkende maatregelen van de
overheid een tekort ean brandstoffen ontstond, waardoor het autorijden
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aan banden werd gelegd.
Het is vooral de stedelijke bevolking die deze nieuwe vocm van ont-

spanning beoefent. In en om de grote steden ontstaat dan ook PPn toene-
mende behoefte aan goede bestrating in de buitenwijken en aan ruiterpa-
den langs de hoofdwegen. Veel beoefenaren van deze vorm van toerisme
zien hierin een taak wegggelegd voor de ANWB en er blijken voldoende
ruiters bereíd om zich in enig opzicht verdienstelijk te maken. Vanuit
ruiterkringen komt dan ook het verzoek aan het bestuur van de bond om de
bemoeiingen met het tuitertoerisme op zich te nemen en uit te breiden.
De bestaande ruiterverenigingen hebben onderling te weinig voeling om
gezamenlijk actie te kunnen ondernemen, maar blijken wel bereid mee te
werken als de bond de zaak ter hand wil nemen. Aanvankelijk stelt het
bestuur zich enigszins terughoudend op en wenst zich eerst verzekerd van
de steun van de bestaande verenigingen. Waarschijnlijk herinnert men
zich nog de oppositie die ontstond toen de bond zich voor de oorlog met
het water- en het motortoerisme was gean bemoeien.

Als bewijs voor de te verwachten steun, heeft A.C. Coster, indiener
van het verzoek, adhesiebetuigingen verzameld ondeY de bestsande vereni-
gingen in 2uid-Holland. De ruiters zouden bereid zijn een fonds te
stichten voor de verbetering van bestratingen en de eanleg van paden,
waardoor de financiële lasten voor de bond beperkt zullen blijven.
Gaarne ziet men een afzonderlijke commissie opgericht voor het ruiter-
toerisme, maar men zal ook genoegen nemen met een versterking van de
Wegencommissie door enkele bekende ruiters, die de commissie van advies
kunnen dienen (128). Het verzoek van Coster zal ean het algemeen bestuur
worden voorgelegd. Besloten wordt om het ruitertoerisme weer op te
nemen, voorzover dit geen financiële consequenties voor de bond heeft
( 129 )

In 1921 wordt de Commissie voor het Ruitertoerisme ingesteld. In de
jaren twintig wordt er weinig actie ondernomen ten behoeve van het
ruitertoerisme. De belangrijkste activiteit is de Rondrit te paard door
Nederland. In 1931 nemen hierasn 77 personen deel, in 1932 en later
varieert het aentel tussen 130-170. De meeste belangstelling komt var.
militaire zijde, terwijl de burgerrijverenigingen nog maar matig zijn
vertegenwoordigd. Ook vrouwen nemen deel aan deze rondritten, zij het
niet in die mate als mannen (130).

Behalve het organiseren van rondritten is, evenals voor andere vormen
van toerisme, een Rei.swijze~ te paard door Nederland samengesteld, met
medewerking van de ruiterconsuls. Tussen 1930 en 1937 groeit hun aantal
van ruim 100 tot 154 (131). Ook de bondsinstellingen ten behoeve van het
ruitertoerisme breiden zich uit. Bondspaardenartsen, bondshoefsmeden en
bondspeardenstallingen nemen respectievelijk toe van 53 in 1931 tot 126
in 1937, 57 in 1931 tot 62 in 1937 en 52 in 1931 tot 109 in 1937 (132).

Het belangrijkste werk blijft voorlopig nog de strijd om de ruiterpa-
den.

In 1935 worden opnieuw stappen ondernomen om het ruitertoerisme
binnen de bond wat meer leven in te blazen en meer aan zich te binden.
Om dit streven vorm te geven wordt op 2 februari 1935 te Utrecht de
Nederlandsche Ruiter Toeristen Club opgericht, de N.R.T.C. Het doel van
deze club is om in samenwerking met de ANWB het ruitertoerisme in de
meest ruime zin te bevordezen en in het algemeen de belangstelling voor
het pasrd op te wekken en te vergroten. Men tracht dit doel te bereiken
door gemeenschappelijke tochten te peard te organiseren in zowel binnen-
als buitenland (133).

De club wordt als toegetreden vereniging lid van de ANWB, waerdoor de
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bond invloed kan uitoefenen op de gang van zaken binnen de veceniging.
Een van de leden van het dagelijks bestuur moet worden opgenomen in het
bestuur van de N.R.T.C. waarvoor A. Spanjaard wordt aangewezen (134).

In 1936 wordt voor de tweede maal een tocht georganiseerd naar Honga-
rije, die echter als mislukt wordt beschouwd. De behandeling bij het
departement laat te wensen over, terwijl de toezegging dat de militaire
deelnemers in uniform de tocht mogen maken, wordt ingetrokker~, waerop
een santal deelnemers zich terugtrekt (135). Voor 1937 meldt het jaar-
verslag een vrij kleurloos jaar. De belangstelling voor de rondritten
blijft bevredigend, maar daarmee is ook alles gezegd (146). Het blijft
een vorm van toerisme die maar voor weinigen i s weggelegd, terwijl de
economische omstandigheden ongunstig zijn. Veel paerden worden op rant-
soen gezet bij gebrek aan voldoende voedsel.

4.8.5 Instelling van een commissfe voor het wandeltoerisme

De belangrijkste service voor de wandelaar tot nog toe is de aanleg
van wandelpaden en het verschaffen van informatie over deze routes.

In de vergadering van het algemeen bestuur op 14 januari 1934 vraagt
het dagelijks bestuur machtiging aan het algemeen bestuur om over te
mogen gaan tot de instelling van een commissie voor het wandeltoerisme.
Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om behartiging van de wandelsport,
maar om het wandeltoecisme, wearbij de lichsamsbeweging een prettige
bijkomstigheid is en waarbij men vooral geestelijke ontspanning geniet.
Bij de voorbereidende besprekingen binnen het dagelijks bestuur is
tevens aan de orde gesteld, of het mogelijk zou zijn binnen dit verband
ook iets te doen voor de jeugd. Een A.B.-lid doet de suggestie asn de
hand in de nieuw op te richten commissie iemand te benoemen die bekend
staat els een propagandist voor de jeugdherbergen. Ook deze mogelijkheid
is binnen het dagelijks bestuur reeds besproken, maar men komt tot de
conclusie dat terwille van de eenheid uiterste voorzichtigheid moet
worden betracht bi~ het betrekken van een organisatie, waarover de
meningen nog zo zeer verschillen. De bond geeft zijn krachten reeds aan
de jeugd in de vorm van verkeersopvoeding en verkeersveiligheid. Men
besluit voorlopig geen stappen in de voorgestelde richting te doen,
totdat de zaak van alle kanten grondig is bestudeerd. Dat de bond meer
moet doen voor de jeugd is wel de opvatting van de meeste leden van het
algemeen bestuur, zeker in een tijd waarin allerwege zo veel wordt
gedaan om contact met de jeugd te krijgen. De voorzitter is echter van
mening dat men in deze toch zeer voorzichtig moet zijn (137).

Het initiatief om het wandeltoerisme te behartigen is indertijd
genomen door G.A.Pos. Het ligt in de bedoeling om neast een Wandelcom-
missie ook een aantal wandelconsuls ean te stellen. De commissie wordt
in 1934 daadwerkelijk opgericht en is samengesteld uit een aantal be-
trokkenen op dit gebied. Naast enkele autoriteiten hebben ook landgoed-
eigenaren, vertegenwoordigers van de Vereniging tot Behoud van Natuurmo-
numenten, de Bosraad, en andere organisaties die zich de bescherming van
het natuurschoon ten doel stellen, zitting in de commissie (138).

4.8.5.1 Het WandelbewiJs

Een van de eerste taken van de nieuw ingestelde Commissie voor het
Wandeltoerisme is de invoering van het 'A.N.W.B.- Wandelbewijs'. Dit
bewijs moet aan de wandelaar de gelegenheid bieden vrij te kunnen wande-
len in de daartoe opengestelde landgoederen. De ANWB~heeft dsartegenover
de verplichting op zich genomen, om de wandelbewijzen uitsluitend uit te
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reiken asn bonafide wandelaars en eventueel veroorzaekte schade tot een
bedrag van f.50. te vergoeden. De bond vreagt dearvoor aan hen, die een
wandelbewijs wensen, een waarborgsom van f.5., die eventueel later kan
worden teruggegeven. De administratiekosten en dergelijke moeten even-
eens door de aanvreger worden betaald.

De meeste landgoedeigenaren blijken bereid het bewijs te erkennen en
bij het publiek is de belangstelling groot. A1 direct na de bekendmaking
komen er ongeveer 700 aanvragen binnen.

De directeur van de dienst toerisme, de heer Westerouen van Meeteren
heeft er het volste vertrouwen in det dit bewijs spoedig zal gelden als
erkend toegangsbewija voor alle Nederlandse landgoederen. Voorzitter
Bergsma benadrukt nog eens de grote behoefte san een betere toeganke-
lijkheid ven de landgoederen en aan meer uniforme formaliteiten (139).

4.8.8 Het watertoerlsme breidt zich uit

Rond 1930 dient een nieuwe tak van watersport of watertoerisme zich
aan. In toenemende mate komen bij het hoofdconsulaat eanvragen binnen
voor kanotochten, zowel voor Nederland als het buitenland. De belang-
stelling voor die vorm van toerisme blijkt vooral onder Duitsers groot
te zijn. Zo zelfs, dat ten behoeve van de vele Duitsers, die voor dat
doel Nederland bezoeken, een Duitstalig gidsje wordt samengesteld (140).

Het werk op het gebied van het totale watertoerisme neemt zodanig
toe, dat in 193~ wordt besloten de werkzsamheden op te splitsen in
zuiver secretariaatswerk dat vooral de contacten met de bonden en ver-
enigingen moet onderhouden, en in een dienst die het verkenningswerk, de
reisinlichtingen, de kaarten en de gidsen verzorgt. In 1931~32 worden
circa 1.200 inlichtingen op watertoeristisch gebied verstrekt waaronder
225 watertochten in Nederland, 56 in Duitsland, 14 in Frankrijk en 21 in
België. Met name het toerisme met kleine boten blijkt sterk in opkomst
(141).

De samenwerking, die de ANWB in 1922 aanging met de Koninklijke
Verbonden Nederlandse Watersport Verenigingen, de K.V.N.W.V., wordt. in
de jaren dertig uitgebreid naar andere organisaties.

Met de Unie van Watertoeristen, die als aangesloten vereniging bij
het bondswerk is betrokken, maer waarmee de verhouding niet erg vriend-
schappelijk is, worden de banden in 1932 verbroken. Er is onenigheid
ontstsan over de opvatting aangaende de positie van de toegetreden
vereniging, waardoor een verder samengsan onmogelijk wordt geacht.

In het reglement van de Unie is een bepaling opgenomen, weliswaer
onder druk van de ANWB, volgena welke de Unie zich ten doel stelt het
streven van de ANWB en zijn Commissie voor het watertoeriame, voor zover
dit streven het toerisme te water betreft, krachtig te helpen bevorde-
ren, onder andere door het veratrekken van inlichtingen san het eerder
genoemde Bureau voor het watertoeriame. Voor buitenatasndera is zelfs de
indruk gewekt dat er een nauwe band bestast tusaen de Unie en de ANWB,
zo zelfs dat sommigen de Unie zien als een ANWB afdeling voor water-
toerisme. Aanvankelijk is er zeker sprake geweest van een goede samen-
werking, maer later heeft de Unie ateeds meer aengeatuurd op een bond in
de bond. 2e zou graeg de afdeling watertoerisme van de ANWB hebben
willen worden en medezeggenschap willen hebben in de redactie van de
Waterkampioen. Als dit niet lukt, gsat de Unie zich, aldus het bestuur van
de ANWB, steeds zelfstandiger opstellen. 2e gedreagt zich ondanks het
te pas en te onpas demonstreren van het etiket 'erkend als toegetreden
vereniging van de ANWB', als een geheel onafhankelijke vereniging, die
zonder machtiging van de ANWB (een van de voorwearden van het lidmaat-
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schap) haar statuten
door de bond heeft
reglement, geen gegevens aan
ontvangen concurrerende bladen
Wa(crkampioen .

De Unie
en stuurt,
waardoor de
(142). Het

het Bureau voor het watertoerisme en
inlichtingen. die bestemd zíjn voor de

pleegt geen overleg over zaken die het watertoerisme aangaan
zonder de bond erin te kennen adressen aan autoriteiten,

eenheid binnen het watertoeristisch gebeuren in gevaar komt
bondsbestuur acht de tijd gekomen om deze desorganiserendefactor uit het ledenbestand te verwijderen. Een niet onbelangrijke

bijkomstigheid is, dat de secretaris van de Unie, J.A. Lotgering, tevensANWB consul is. En ondanks het feit dat hij als consul steeds zijn werknaar behoren heeft uitgevoerd, wordt hem toch gevraegd deze functie neerte leggen. Men eist van hem niet dat hij zijn functie van secretaris vande Unie neerlegt, omdat men de Unie niet van een goede secretaris wilberoven. De beste oplossing voor beide partijen is tenslotte te brekenmet de Unie. Het algemeen bestuur stemt hierin toe (143).

In het kader van de totale reorganisatie van de bond, komt ook devraag naar het functioneren van de Commissie en het Bureau voor het
Watertoerisme ter sprake. De vraag is of het nog langer wenselijk isnaast het bureau een commissie te handhaven. Het eerste is een uitvoe-rend orgaan, terwijl de laatste een leidinggevend lichaem is, dat advie-zen geeft aan het bondsbestuur.

Na voor- en tegenstanders aanhoort te hebben van handhaving van debestaande situatie, komt men uiteindelijk tot de conclusie dat het
gewenst is over te gaan tot een reorganisatie, met als doel alle takkenvan watertoerisme op te nemen. Daarvoor zal de bestaande commissie
worden ontbonden en een nieuwe worden benoemd (144). In de nieuwe
commissie, die in december 1932 wordt ingesteld, hebben
vertegenwoordigers van ANWB, K.V.N.W.V., Nederlandse Roeibond en de
Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging zitting, zodat zowel de
zeilers, de roeiers als de motorbootbezitters zijn vertegenwoordigd. Inde loop van 1934 sluit ook de Nederlandsche Kano-Bond zich aan (145).
Tegen alle verwachting in breidt het kanovaren zich echter nauwelijks
uit.

De belangrijkste werkzaamheden van de nieuwe commissie hebben betrek-
king op het samenstellen van waterkaarten, gidsjes, Reiswijzers, Almonak en
de Walerkampioen.

Een aantal algemene toeristische werkzaamheden zoals de uitgifte vantriptieken, het verstrekken van reisinlichtingen en het organiseren vantochten wordt uitgebreid naar de watertoeristen. Ook wordt sandachtbesteed aan de bondsinstellingen ten behoeve van de watertoerist. Hetgaat hierbij om werven, herstellers, aanlegplsatsen, botenbergplastsen,wachters, loodsen en kranen. De waterconsuls vormen een belangrijkschakel tussen de watertoeristen en de bond als het gaat om debehartiging van de belangen en de uitvoering van de plannen (14.6).
J.C.Redelé, voorzitter van de Commissie voor het Watertoerisme,

maakt begin 1935 kenbasr als voorzitter te willen aftreden, vanwege
drukke werkzaamheden (147). Hij wordt opgevolgd door Ernest Crone, vice-voorzitter van de K.V.N.W.V. (148).

4.8.7 Het kamperen elndelijk onderdeel van de bondswerkzasmheden

heeft gewijzigd en daardoor haar recht op erkenning
verloren. Zo ook stuurt men, in strijd met het

Het kamperen is intussen niet alleen meer voorbehouden aan groepenjongeren, mear breidt zich uit tot een gezinsgebeuren en tot een nieuwe
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vorm van vakantiebesteding die relatief goedkoop is; waardoor het ook
minder vereenzelvigd wordt met specifieke organisaties.

4.g.7.1 I)e ANWR, de N.T.K.('. en de A.N.K.V.

In 1920 heeft de Nederlandsche Toeristen Rampeer Club, die is opge-
richt in 1912, in verband met uitbreiding van het magazijn een obliga-
tielening uitgeschreven, die wordt overgenomen door de ANWB. De bond wil
hiermee zijn vriendelijke gezindheid tegenover de club tonen (149). De
N.T.K.C. is destijd opgericht met steun van de ANWB en er is gedurende
enkele jaren ook sprake van enige samenwerking zij het niet op vaste
basis. Na verloop van tijd blijkt deze te verflauwen, wellicht omdat de
belangstelling van de ANWB voor het kamperen niet erg groot is. De
N.T.R.C. daarentegen voelt wel voor een nauwere samenwerking met de bond
en laat dit ook blijken. In 1920 wordt de ANWB opnieuw benaderd, tenein-
de te komen tot verbetering van de wederzijdse betrekkingen (150). Omdat
de Ar~WS op dat moment nog weinig behoefte heeft aan nauwere betrekkin-
Ren, maar anderzijds de N.T.K.C. niet slecht gezind is, besluit men de
genoemde obligatielening over te nemen. Dasr blijft het voorlopig bij.

In 1929 wordt opnieuw een poging ondernomen de ANWB bij het kamperen
te betrekken, maar nu door de 'Algemeene Nederlandsche Rampeer Vereeni-
ging'. De ANWB, zo schrijft men, heeft het kamperen altijd gesteund,
waardoor men steeds de verwachting had, dat de bond zelf een afdeling
kamperen zou oprichten. Omdat dit niet gebeurde, is in 1928 de A.N.K.V.
opgericht. Gaarne wil deze vereniging een gesprek met de ANWB aangaan
over een mogelijke samenwerking tussen beide organisaties (151). De ANWB
echter besluit niet in te gaan op het verzoek. De reden hiervoor is
gelegen in het feitdat een zekere prof. J.J.M.G. Hesselbach, namens het
Ratholieke Jeugdwerk, zitting heeft in het bestuur van de A.N.K.V. Het
is met name J.Feith, die het bestuur van de ANWB wasrschuwt voor deze
"heer", die "niet zuiver" is (152). Wat hiermee bedoeld wordt, is niet
duidelijk. Ook J.C. Redelé kan er geen begrip voor opbrengen dat men
zelfs maar overwogen heeft om als buitengewoon lid toe te treden tot de
A.N.K.V. en de Vereniging van Jeugdherbergen. De ANWB moet zich niet in
een wespennest steken en zich angstvallig buiten het kamperen en de
jeugdherbergen houden, anders voorziet hij grote problemen met de katho-
lieken wegens het gemengde karakter. Men besluit om beide organisaties,
de Jeugdherbergen en de A.N.R.V., zonder opgaaf van redenen te be-
richten dat de AN4iB zich onthoudt van het verlenen van steun (153).

Het zal nog enige tijd duren eer ook de ANWB zich daedwerkelijk met
het kamperen gaat inlaten. De belangstelling voor deze vorm van toerisme
blijft nog lange tijd beperkt tot een klein publiek. Pas als de grote
massa zich ermee inlsat, vindt de AN41B de tijd rijp er zich ook mee te
bemoeien.

In 1937 wordt een voorstel gedaan asn het dagelijks bestuur, om in
samenwerking met de bestaande Rampeerverenigingen, een inlichtingen-
bureau voor kampeerders in te richten (154). Het bestuur kan zich met
het voorstel verenigen, mits de werkzaamheden niet verder gaan dan het
geven van technische voorlichting, zodat naar buiten toe niet de indruk
wordt gewekt dat de AN4iB zich met kamperen bezighoudt. Een technische
inlichtingendienst zal vooral jonge mensen eanspreken en kan daarom
dienst doen als propaganda-middel. De beide kampeerverenigingen zullen
voor nader overleg worden benaderd, waarna het voorstel zal worden
uitgewerkt (155).

De voorzitters van beide verenigingen, stean sympathiek tegenover de
plannen en delen tevens mede dat er ernatige plannen bestean om de
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verenigingen samen te voegen.
De ANWB wil met beide samenwerken en zal in het najaar van 1937 het

plan nader uitwezken (156). Het zal toch nog tot 1938 duren voordat de
ANWB het kamperen deadwerkelijk ter hand neemt.

4.8.8 De wegencommissie en de samenwerking met endere Instellingen op gebied
van wegen en verkeer

4.R.R.( Snmenwerking met de KNAC voortdurend onder druk

De reorganisatie binnen de ANWB in 1930 leidt tot ongerustheid bij de
KNAC. Met name de instelling van een afzonderlijke afdeling Wegen en
Verkeer onder leiding van de secretaris-ingenieur van de gezamenlijke
Wegencommissie, wekt enige bevreemding bij het KNAC-bestuur. Immers de
Wegencommissie zal, volgens een eerdere overeenkomst, alles behandelen
wat de wegen betreft in de meest uitgebreide zin, terwijl op het pro-
gramma van de nieuw opgerichte ANWB-afdeling, ook de wegenverbetering
wordt aangetroffen. Het bestuur van de ANWB echter is van mening dat
hierdoor de verhouding tussen beide organisaties niet behoeft te worden
verstoord. De directeur van de nieuwe afdeling neemt min of ineec de
plaats van het dagelijks bestuur in tegenover de Wegencommissie en de
KNAC. De samenwerking tussen KNAC en ANWB blijft geheel ais vroeger.

Om het gezamenlijke karakter van de Wegencommissie te benadrukken
opteert het bestuur van de KNAC voor een afzonderlijke huisveating van
de Wegencommissie. Bij het ANWB-bestuur stuit dit voorstel op grote
bezwaren. Men heeft juist alle diensten die met de wegen samenhangen in
één gebouw en onder één leiding bijeen weten te brengen. A1 deze takken
van dienst grijpen in elkaar, zowel de dienst van de wsarschuwingsborden
en wegwijzers als die van de rijwielpaden, terwijl het personeel uitwis-
selbear is. Afzonderlijke huisvesting betekent dus weer decentralisa-
tie, terwijl het bureau Dordrecht met het oog op een beter functioneren
juist is overgebracht naar Den Hasg. Bovendien wenst Bergsma op emo-
tionele gronden datgene wat door de bond is opgebouwd, niet zonder meer
aan anderen als voordeel in de schoot te werpen. De ANWB heeft in
eerste instantie de Wegencommissie opgericht, terwijl de KNAC op dit
gebied nog niet actief was. Over verplaatsing valt dus niet te pra-
ten (157). Masr het bestuur van de KNAC wenst het idee van de instelling
van een afzonderlijk bureau voor de Wegencommissie niet te laten varen
158). Voorlopig blijft de situatie zoals hij is en wordt het bestaande
contract met ingang van 1 januari 1931 voorlopig met een half jaar
verlengd (159).

In 1931 stelt de KNAC opnieuw de verplaatsing van de Wegencommissie
ter discussie, echter weer zonder succes.

Ook de plaatsing van een nieuw type bord, het zgn. richtingsbord,
(een bord met een richtingspijl) komt ter sprake. De afdeling Bewegwij-
zering is nog geheel in handen van de ANWB maar ook de KNAC wil zich met
het plaatsen van borden gaen belasten. In principe ateat het ANWB-
bestuur niet afwijzend tegenover eventuele samenwerking op dit gebied,
mits de KNAC afziet van een zelfstandig bureau voor de Wegencommiasie
(160).

Ten slotte leat de RNAC deze eis vallen op voorwaerde dat de ANWB
geen overwegende invloed zal uitoefenen op de Wegencommissie. Op het
gebied van de bewegwijzering wordt voorgesteld de richtingsborden in
gemeenschappelijk overleg te plaetsen en van beider initialen te voor-
zien. Wel wil de KNAC deze bewegwijzering 'automobielbewegwijzering'
noemen (161). Met dit laatste gaat de ANWB echter niet akkoord, omdat
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daaruit de conclusie kan worden getrokken dat de bestaande wegwijzers
ongeschikt zijn voor het autoverkeer (162).

In de loop van 1931 komt een nieuwe overeenkomst tussen ANWB en KNAC
tot stand met betrekking tot het verzenden van rekesten, het afgeven van
triptieken, de werkzaamheden inzake de bestrijding van verblindende
verlichting, de wegencommissie, de bewegwijzering e.d. en de samenwer-
king met de B.B.N.

Op alle punten zal worden samengewerkt met uitzondering van het
plaatsen van wegwijzers. Dit zal uitsluitend door de ANWB gebeuren. De
overige borden worden gezamenlijk gepleatst (163).

Hoewel de samenwerking niet steeds vlekkeloos verloopt, wordt in
1933 op voorstel van Nauta nagedacht over een mogelijke fusie tussen de
ANWB, KNAC en K.N.M.V. (164). Van Westerouen ven Meeteren stelt hiertoe
een ontwerp op. Het samengaan zal alleen betrekking moeten hebben op het
toeristisch gedeelte, terwijl de sport, het clubleven en de auto- en
motortechniek in een afzonderlijke bond moeten worden ondergebracht. Ook
ten aanzien van het personeel, het bestuur en de bezittingen worden
voocstellen gedean (165).

Voordat het dagelijks bestuur van de ANWB hierover uitsprsak kan
doen, trachten de drie ANWB - directeuren tot een gezamenlijke
standpuntbepaling te komen. De belangrijkste reden waarom zij tot een
hechtere samenwerking willen komen, vormt de toenemende concurrentie die
tot hoge kosten asnleiding geeft. Ook op het gebied van de bewegwij-
zering is voortdurend concurrentie te vrezen en het is de vraag of de
ANWB op den duur alléén ean de voortdurend nieuwe eisen kan voldoen. Het
komt er op aan een zodanige organisatie te scheppen dat op
gemeenschappelijk gebied volledige en royale samenwerking ontstaat,
terwijl de bestaande verenigingen daarnaast nog een eigen taek behouden.
De voorwearde van verdeling moet zodanig zijn dat geen jaloezie behoeft
te ontstaan over de groei van een van de verenigingen, maar dat ieder
dear profijt van heeft (166).

De ontslagaanvrage van de secretaris-ingenieur van de Wegencommissie,
C.G.P. van Goor, in oktober 1934, doet de KNAC besluiten niet in te gaan
op een hechtere samenwerking, omdat men niet te spreken is over de
bestaende samenwerking (167). Ondanks de onvrede wil het bestuur van de
KNAC de beataande verhouding voortzetten, maar de samenwerking voorlopig
niet verder uitbreiden (168). Het contract van 1932 blijft ongewijzigd
gehandhaafd.

Als in 1935 de RNAC aan zijn eisen ven een evenrediger deel in de
samenwerking blijft vasthouden, komt het tot een breuk. De RNAC wii
behalve een evenrediger deel in de samenwerking ook meer onafhanke-
lijkheid van de ANWB. De bond kan hiezvoor wel begrip opbrengen en
blijkt bereid de samenwerking uit te breiden tot alles op wegen- en
verkeersgebied, zelfa met inbegrip van de dienst der wegwijzera. Echter
op één punt wenst men niet in te gaan, namelijk dat bij eventuele beëin-
diging van de overeenkomst alle tot dusver gepleatste borden voor de
helft eigendom worden van elk der verenigingen. Dus ook de borden die al
zijn geplsatst voor de samenwerking tot stand kwam. Hoewel de samenwer-
king niet altijd even soepel is verlopen, overheerst binnen het bestuur
van de ANWB toch de opvatting, dat de samenwerking indien mogelijk zal
moeten worden voortgezet. Een breuk tusaen beide organisaties maakt geen
positieve indruk op zowel de leden als de autoriteiten, immers van beide
is de bond afhankelijk. Adviea aan de regering zonder onderling overleg
kan tot gevolg hebben dat partijen tegen elkaar worden uitgespeeld,
wasrdoor niet het gewenste resultaet wordt bereikt. Ondanks al deze
praktische overwegingen acht het beatuur zich toch verplicht een meer
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principieel standpunt in te nemen, waarbij het behoud van de bond voorop
staat. Er wordt nog een poging ondernomen om een proefjaar in te stel-
len, maar uiteindelijk blijft er geen andere keuze dan of het voorstel
van de KNAC te aanvaarden of de samenwerking te verbreken. Dit laatste
gebeurt. Het contract wordt per 1 mei 1935 niet meer verlengd, zodat de
samenwerking wordt beëindigd. Er wordt een liquidatie-commissie inge-
steld bestaande uit drie afgevaardigde van de KNAC en drie van de ANWB
(169).

De beëindiging van de samenwerking heeft consequenties voor de be-
stsande wegencommissie. Deze wordt na 1 mei weer de Wegencommissie van
de ANWB. Er wordt een nieuwe aecretaris-ingenieur benoemd, terwijl de
overige leden blijven zitten.

4.R.R.2 Concurrentfe ot samenwerking op gebled van gemotoriseerd verkeer? PragmaNsme
krijqt de overhand

In 1937 is opnieuw sprake van een mogelijke samenwerking tussen de
ANWB en de KNAC, wsarbij ook de Bond van Bedrijfsautohouders in Neder-
land, de B.B.N. en de Koninklijke Nederlandse Motorwielrijders Vereni-
ging, de K.N.M.V. worden betrokken.

Op zichzelf niets nieuws, omdat in 1928 reeds moeite is gedsan om tot
een nauwere samenwerking tussen genoemde vier verkeersbonden te komen.
De ANWB en de KNAC werkten toen reeds samen en in mindeze mate was ook
de K.N.M.V. daar al bij betrokken. Alleen de B.B.N. bleef nog buiten
spel.

Deze lsatste organisatie heeft wel enkele malen een verzoek ingediend
om te mogen toetreden tot de gemengde motor- en wegencommissie, doch
zonder resultaat. De ANWB hield destijds de deur gesloten, omdat men de
mening was toegedean dat de doelstellingen van de B.B.N. niet strookten
met die van de ANWB en de B.B.N. bovendien trachtte te oogsten van de
akkers die door de andere verenigingen waren beploegd. Dat de B.B.N.
zich ook nog bezig hield met het plaatsen van borden zat de ANWB zeer
hoog.

Met name de AlVWB en de KNAC zagen destijds weinig in een samengaan
van de vier genoemde organisaties (170).

Wanneer na herhsald verzoek uiteindelijk in 1930 wordt besloten in
principe te wíllen streven nsar een betere samenwerking moet de B.B.N.
het laten afweten, omdat deze niet akkoord kan gean met de gestelde
voorwaarden (171).

In 1937 komt de samenwerking opnieuw ter sprake komt. De ANWB wil het
liefst alleen met de KNAC in zee gaan, maar men ziet in dat men er niet
san kan ontkomen, wanneer oud-minister Bongaerta, die kandideat is voor
het voorzitterschap van de B.B.N., wordt gekozen, omdat hij vanuit zijn
verleden over belangrijke contacten kan beschikken, waarsan ook de ANWB
en de KNAC behoefte hebben (172).

De belangrijkste drijfveer voor de hernieuwde samenwerking moet toch
gezocht worden in het feit dat het automobilisme in Nederland steeds
meer onder druk komt te staan als gevolg van de steeds hoger wordende
belasting. Ook de autohandel maakt slechte tijden door. De bevolking
moet bezuinigen en rijdt langer in dezelfde auto. In 1937 gaat zelfs de
R.A.I. niet door, omdet de autohandel zulke slechte zaken doet en men
verwacht een nog slechter jaar tegemoet te gean ala niets wordt gedaan
aan lastenverlichting (173). Voor de ANWB en de RNAC voldoende reden om
opnieuw de mogelijkheden tot samenwerking te bezien.

De samenwerking zal vooral betrekking moeten hebben op het wegen-
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vraagstuk in de ruimste zin. In een concept leidraad, afkomstig van de
RNAC, wordt voorgesteld een geregeld contact van de vier verkeersorgani-
saties tot stand te brengen, ten einde te voorkomen dat op het gebied
van wegenvraagstukken of verzoeken om advies, tegenstrijdige antwoorden
worden gegeven aan de overheden. Gedacht wordt aan een maandelijkse
bijeenkomst van de vier voorzitters en secretarissen en het secretariaat.
afwisselend te doen berusten bij één van de vier. Bindende besluiten
zullen elleen met algemene stemmen worden genomen, terwijl iedere vere-
niging volledige vrijheid en zelfstándigheid behoudt ten aanzien van
punten, waarover geen bindende besluiten kunnen worden genomen.

Voorts wordt de wens geuit om in belangrijke zaken die betrekking
hebben op de economie van het wegverkeer, contact te zoeken met de
Algemene Nederlandse Verkeers Federatie, de A.N.V.F., die beschouwd
wordt als het studie-orgaan op economisch gebied 178). Hoewel
J.P.M.Bloemers, als vice-voorzitter van de ANWB de samenwerking liever
beperkt ziet tot de KNAC, wordt toch in 1937 een verzoek gezonden naer
de B.B.N. en de K.N.M.V., vergezeld van een voorstel met betrekking tot
de vorm van een eventuele samenwerking (175). Dit hernieuwd contact
tussen de vier verenigingen komt neer op herstel van de vroegere motor-
commissie in meer uitgebreide vorm.

4.8.83 De Commissie van (h~erieg voor de wegen: samenwerking met de overheid

Het eerste Rijkswegenplan, in 1927 opgeateld, wordt reeds in 1932
herzien. A1 spoedig blijkt dat het belang van de ontworpen verbindingen
zeer uiteenloopt en dat er in de eerste plaats behoefte is aan doorgaan-
de verbindingen tussen de grote bevolkings- en industriecentra en split-
sing van het verkeer naar snelheid.

De overheid laat zich bij de uitwerking van de plannen adviseren door
de in 1928 ingestelde Commissie van Overleg voor de Wegenverbetering,
onder voorzitterschep van E.J.Bergsma en door de Ambtelijke Rijkscommis-
sie voor de Wegen. In 1932 worden beide commissies samengevoegd tot een
nieuwe commissie, wasrin zowel het ambtelijke als het niet-ambtelijke
element zijn vertegenwoordigd. De nieuwe commissie heeft tot taak om-
trent aangelegenheden betreffende wegenverbetering en daarmee samenhan-
gende vreagstukken, advies uit te brengen aan de minister. De nieuwe
nsam wordt Commissie van Overleg voor de wegen.

In deze commissie hebben zitting:
- de hoofdingenieur-directeuren van rijkswaterstaet, afdeling Wegenver-
betering en bruggenbouw;

- de ANWB, RNAC, S.B.N.;
- de Centrale Bond van Transportarbeiders en de R.R. Bond van Transport-
arbeiders (telkens bij toerbeurt voor één jaer);

- de Nijverheidsraad;
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
- de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (176).

De onderwerpen, waaromtrent het oordeel van de commissie zal worden
gevraagd, betreffen:
- uitvoering van het Rijkswegenplan en de verdeling van de kosten over

de verschillende jaren;
- ontwerpen van wijzigingen in het Rijkswegenplan;
- ontwerp-werkplannen voor de uitvoering van het kijkswegenplan;
- voorstellen voor de tracé's van de nieuw ean te leggen wegen en wijzi-
gingen in besteande wegen van het Rijkswegenplan;
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- voorstellen voor de dwarsprofielen voor de nieuw aen te leggen wegen
en de te verbeteren wegen;

- voorstellen voor de plaats en de afinetingen der bruggen over de grote
rivieren, welke op het Rijkswegenplan voorkomen;

- aangelegenheden met betrekking tot de verkeersveiligheid (177).

Als voorzitter van de nieuwe commissie is benoemd A.B.G.M. van
Rijckevorsel, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant (178). Voor de
ANWB wordt op voordracht van het bondsbestuur, H.W.O. de Bruyn, direc-
teur Wegen en Verkeer, benoemd tot lid van de commissie (179). Een
drietal leden van de nieuw ingestelde commissie heeft tevens zitting in
de Wegencommissie van de ANWB-KNAC, H.W.O. de Bruqn, P.Bakker Schut,
directeur van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting te Den
Haag en E.L.C. Schiff, voorzitter van de KNAC. Hierdoor kunnen veel
zaken betreffende wegenverbetering worden doorgesluisd nsar de overheid.

De Wegencommissie ontvangt zeer veel verzoeken tot plaatsing van
borden, verbetering van wegen en het opheffen van gevaerlijke situaties
met name van gemeentebesturen. Voor een deel kan de commissie zelf aan
deze verzoeken voldoen, veelal ook moeten deze worden doorgespeeld aan
Rijkswaterstaet of Gedeputeerde Staten, maar ook aan Vervoersonderne-
mingen of Hoogheemraadschappen (180).

Het Rijkswegenplan van 1932 betekent ten opzichte van het oude een
verbetering in die zin, dat minder wordt overgegaen tot het oplappen van
oude verbindingen en meer nieuwe moderne verbindingen tot stand worden
gebracht. Het idee van meer differentiatie komt tot uidrukking in het
door de minister van Watersteat in 1936 vastgestelde plan van autosnel-
wegen.

- lieel vas(e neververbindinRen worden in de jaren deniR ~gereofiseerd

In hoofdstuk III is reeds gewezen op de rol van de ANWB, maar ook van
andere organisaties, als Kamers van Roophandel, bij de bevordering van
de aanleg van vaste oeververbindingen. Tijdens de Grote Vergadering van
1925 werd voor het eerst nadrukkelijk gewezen op het belang van derge-
lijke verbindingen voor handel, industrie en toerisme.

In het eecste Rijkswegenplan van 1927 wordt een aantal bruggen opge-
nomen, terwijl in 1929 de brug te Grave en in 1930 die te Raterveer
worden geopend. Deze behoren niet tot het plan. Van de in het Rijkswe-
genplan 1927 geprojecteerde bruggen zijn tot 1937 die bij Keizersveer
1931, Zaltbommel 1933, Arnhem 1935, Nijmegen, Vianen en Moerdijk 1936 en
Hedel 1937, gereedgekomen. Dordrecht, Gorinchem en Hendrik-Ido-Ambacht,
Doesburg en Deventer zijn gepland voor 1941 (181).

- Protest tegien opheJjïng van het Wegenjonds en de instelling van een Verkeersjonds

De wegenverbetering krijgt door de instelling van het Wegenfonds,
waarin de motorrijtuigen- en rijwielbelasting worden gestort, een sterke
impuls.

In 1933 wordt een wetsontwerp tot wijziging van de wet op de openbare
middelen van vervoer ingediend. De overheid heeft daarbij het plan een
Verkeersfonds op te richten in plaats van het bestaande Wegenfonds. De
reden hiervoor is dat de minister zich afvraagt of san "een teveel asn
transportmiddelen, dat schadelijk is voor de gemeenschap, geen einde
gemsakt moet worden".... "In dezen crisistijd ... beseft men dat de
Overheid moet ingrijpen om de overmaat te beperken" (182). De werkelijke
reden voor deze maatregel vormen de enorme tekorten op het concurrerend
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vervoermiddel, de spoorwegen.
De ANWB reageert hier in eerste instantie np met het uitbrengen van

een uitvoerig capport en een overzicht van de stand van zaken in andere
landen. Men wil, voordat men actie onderneemt, goed beslagen ten ijs
komen. Vooralsnog onthoudt men zich van actie. Wel wenst men zich uit te
spreken over de wegenverbetering, die erdoor wordt bedreigd.

Vanwege de samenwerking met de KNAC wil men niet met een specifiek
ANWB-standpunt komen. Daarom wordt in het dagelijks bestuur voorgesteld
het oude Propaganda-Comité voor Wegenverbetering, het P.C.W., weer van
stal te halen om een eensgezind front te kunnen vormen, voordat de
regering in 1934 de plannen bekend maakt (183).

In een door het P.C.W. gehouden vergadering wordt echter besloten
invloed uit te oefenen niet door een advies namens het P.C.W. en alle
daarbij aangesloten verenigingen, msar door dat te doen door de drie
Verkeersverenigingen gezamenlijk en enkele Kamerleden (184). Besloten
wordt dat ANWB, KNAC en B.B.N. gezamenlijk actie zullen ondernemen tegen
het wetsontwerp. Dit voorstel zet kwead bloed in spoorwegkringen, met
name omdat de ANWB zich hiermee inleat. De bonden van spoorwegpersoneel
willen een tegenectie op touw zetten, door en masse voor het lidmaat-
schap van de ANWB te bedanken. Het bestuur van de bond is van mening dat
een dergelijke actie de Spoorwegen meer kwaad zal doen dan de ANWB en
ziet in het doorzetten van de geplande protestactie een prachtfge pzopa-
ganda. HPt pleiten voor de belangen van het gemotoriseerde verkeer en
wegenverbetering is een toeristisch belang. Door het wegvagen van het
Wegenfonds zal de wegenverbetering op de lange baan worden geschoven en
het principe van de Wegenbelasting-wet, waar men destijds mee instemde
omdat de baten ten goede zouden komen aan de wegen, over boord worden
gezet. Tegenover het belang van het spoorwegpersoneel staat het belang
van tienduizenden arbeiders, die bij het motorbedrijf belang heben.
Maar ook de landbouw en de plattelandsbevolking hebben belang bij goede
wegen en verbindingen (185).

Voordat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel zal spreken, zal een
openbare vergadering worden gehouden, georganiseerd door ANWB, KNAC en
B.B.N.

Op 5 februari 1934 wordt de vergadering gehouden in Den Haag. Tij-
dens deze bijeenkomst heeft E.J.Bergsma een rede gehouden, waarin hij de
gevolgen van de instelling van een Verkeersfonds, de opheffing van het
Wegenfonds en de voorgestelde verhoging van de wegen- en rijwielbelas-
ting uiteen zet. Bergsma is het volstrekt oneens met de wijze van begro-
ten. Voor het motorverkeer wordt een goed overzicht gegeven van inkom-
sten en uitgaven, nodig voor de volksvertegenwoordiging om te kunnen
beslissen over de voor het verkeer benodigde gelden. Voor het spoorweg-
verkeer ontbreekt een dergelijk overzicht en wordt in dit opzicht be-
schouwd als een particuliere maatschappij, waarvan de begroting voor het
publiek geheim is. Bergsma pleit voor een, voor iedere verkeerssoort
afzonderlijk overzicht van baten en lasten. Daarvoor is geen Verkeers-
fonds nodig. De regering echter wil alle inkomsten en uitgaven van alle
verkeerssoorten in een pot storten, waarmee het beginsel van selfsuppor-
ting overboord wordt gezet.

De opheffing ven het wegenfonds en de verhoging van de wegennelasting
bet.ekenen volgens Bergsma, behalve een directe aanslag, ook een indirec-
te aanslag door een belangrijke temporisering van de wegenverbetering.
Dit laatste treft het motorverkeer in het hart. Ook de financiering voor
de bruggenbouw (vis tolgeld) wordt gewijzigd ten behoeve van het tekort
op de spoorwegen.
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Ten aanzien van de verhoging van de belasting op de weggebruikers
zegt Bergsma nog het volgende. Hij vraagt zich af hoe het voor de
Spoorwegen mogelijk kan zijn geweest een scheiding te maken tussen de
verliezen als gevolg van de crisisomstandigheden, de verliezen als
gevolg van de concurrentie van het motorverkeer en de verliezen alsgevolg van een onvoldoende vooruitziende blik in de zich wijzigende
verkeersomstandigheden en het feit dat daarmee onvoldoende rekening isgehouden bij de exploitatie van de lijnen. Is daarbij ook rekening
gehouden met de winst van het zgn. 'Voldoende vervoer' met
motorrijtuigen. Hij acht het daarom een slag in de lucht, om het bedragte bepalen dat een verhoogde belasting van het rijwiel- en motorverkeer
zou moeten opbrengen (186). Naast een groot eantal zakelijke en
feitelijke argumenten wijst hij nog op het belang van de wegenaanleg en
verbetering voor de werkgelegenheid in landbouw, nijverheid en handel,
maar de behartiging ervan komt op losse schroeven nu de vaste grondslag,
het Wegenfonds, er aan dreigt te worden ontnomen. Het idee om de
bruggenbouw te financieren met tolgelden, doet hem denken san vroegere
tijden, wsarin de steden kleine stsatjes in de staat waren en vergelijkt
de tolgelden met de vroegere poortgelden, die delen van het volk
scheiden, zodat zij zich gsan oriënteren op België en Duitsland.

De vergadering stelt een motie op en besluit deze ter kennis te
brengen van de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal (187).

De vergadering gaat gepaard met een aental publikaties in de organen
van de verkeersbonden en de pers.
De titels van de verschillende artikelen:
- Hel WeRenjonds zij ormorrmstbaar.
- Dc kip met de gouden ciercn wnrdt ge.rlacht.r
- Het atttnrerkeer eerr bclanR r~oor de arficiders en de n~iddenklasse.
- Het mnton~erkeer een levensbelang voor land- en hriribouw.
- Hel mntorverkcer een levensbehoejle r~oor hef plafteland (188 ).

Deze publikatiegolf wordt beantwoord door de tegenpartij in het
tijdschrift Spnor en 7'ranrwegen. Artikelen met als titel: De kip nret de
windeieren, Kranke logica en De krp met de apenkool, vormen op hun beurt weer een
reactie (189). Als antwoord op deze reactiea bieden de drie verkeers-
bonden een artikel bieden aan het weekblad EcaTOrnische Statislische Berichten,
waarin nog eens duidelijk zal worden uiteengezet, dat gerekend moet
worden op een blijvend verminderde toename van het autoverkeer.

Ondanks alle actie wordt het wetsontwerp in de Tweede Ramer met 43
tegen 39 stemmen aangenomen en de ANWB besluit zich hierbij neer te
leggen en geen verdere actie te ondernemen. De wijzigingen die in het
wetsvoorstel zijn aangebracht, stemmen min of ineer tot tevredenheid
(190).

- De Stichting Verkeersfederotie a7s tegrndrak tegen het Verkeersfonds

Het bestuur van de ANwB kan niet toestean dat de wegenbouw vertraagd
wordt ten behoeve van andere lichamen en dat de overheid als het ware op
kosten van de weggebruiker andere belangen dient. Dit is in strijd met
wat de bond in het verleden steeds heeft voorgestaan. In een poging deze
ontwikkeling nog enigszíns te keren, heeft men besloten medewerking te
verlenen aan de stichting van de Vereniging Algemene Nederlandse Ver-
keers Federatie, de A.N.V.F., welke wordt opgericht door de ANWB, de
B.B.N., de KNAC, de Bataefsche Import Maatschappij en de American Petro-
leum Company (191). Dit samenwerkingsverband heeft tot doel een centrasl
instituut te scheppen voor de vetdediging van de belangen van het motor-
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verkeer, waartoe zoveel mogelijk steun gezocht zal worden bij de vele
orgenisaties en lichamen, die direct of indirect belang hebben bij een
onbelemmerde ontwikkeling van dit verkeer. Het dagelijks bestuur van de
ANWB heeft gemeend zijn medewerking te moeten geven aan deze poging om
een gemeenschappelijk belang ook gemeenschappelijk te behartigen en te
verdedigen, alvorens het de instemming van het algemeen bestuur heeft
verkregen ( 192). Het algemeen bestuur kan zich achteraf unaniem achter
de genomen beslissing stellen (193).

In 1934 treden ook de R.A.I., de Vereniging ven Bitumineuze Wegcon-
structies en ge~nteresseerden bij de Vlamovenklinkers toe (194).

De Verkeersfederatie blijft stelling nemen tegen maatregelen tot
ordening van het verkeer, dat een economisch noodzakelijke evolutie van
het verkeersepparsat, door inkrimping van het oude en uitbreiding ven
het moderne vervoer, bemoeilijken ( 195). Hieronder valt bijvoorbeeld
verzet tegen verhoging van de benzinebelasting. In 1935 wordt op voor-
stel van de A.N.V.F. een commissie benoemd, die het vraagstuk van een
vervanging van de motorrijtuigenbelasting door een verhoogde benzinebe-
lasting zal bestuderen. Hoewel de ANWB niet veel vertrouwen heeft in dit
onderzoek, zal ze toch medewerking verlenen (196).

Eind 1935 wordt een voorstel besproken tot samenwerking tussen de
A.N.V.F. en de Vereniging van Spoor- en Tramwegen en de Nederlandse
Spoorwegen. De A.N.V.F. is uitgegroeid tot een organisatie voor alle
mogelijke belangen. Het bestuur van de ANWB besluit ten aanzien van de
toetreding van de spoorwegen een voorzichtige en afwachtende houding ean
te nemen (197).

De A.N.V.F. blijkt in de praktijk een tamelijk log lichaam, met veel
verschillende belangen. Lang niet eltijd kan de ANWB meegaan in de
activiteiten van de Verkeersfederatie.

Vanuit de B.B.N. wordt in 1936 het voorstel gedaan om naest de
A.N.V.F. en Verkeersraad in te stellen, bestasnde uit vertegenwoordigers
van de ANWB, B.B.N., KNAC en K.N.M.V. De ANWB wil wel aan de
besprekingen deelnemen, zonder zich te binden (198). Hoewel van een
verkeersraad verder niets meer wordt vernomen, vormt dit voorstel wel
een opening tot hernieuwde samenwerking tussen de vier
verkeersorganisaties. Op het gebied van wegenvraagstukken en verzoeken
om advies wil men tot eengezindheid komen. In zaken, die de economie van
het wegverkeer betreffen, zal contact worden gezocht met de A.N.V.F.
Hoewel de ANWB niet zoveel behoefte heeft om met de B.B.N. en K.N.M.V.
samen te werken, zal men, indien de KNAC hieraan vasthoudt, de
samenwerking tussen beide hierop niet laten afstuiten (199).

Zoals in een eerdere paragraaf reeds is vermeld, komt het tot samen-
werking tussen de vier verkeersbonden. De rol van de A.N.V.F. wordt door
de ANWB kritisch gevolgd en er wocdt scherp op toegezien dat deze zich
niet op verkeers- en wegenvraagstukken gaet begeven.

4.8.9 De verkeersvelligheid bliJft zorg van ANWB

Met name de jaren twintig staan in het teken van de verkeersveilig-
heid. Verkeersregeling, -opvoeding en -onderwijs krijgen relatief veel
aandacht binnen het bondswerk.

De verkeerscontrole is nog steeds een zeak van vrijwillige verkeers-
inspecties en particulieren, waarvoor het publiek in het algemeen weinig
ontzag heeft. Wanneer in 1936 een voorstel binnenkomt van H.Wallach te
Amsterdam, tot het instellen van een 'stille controle' door leden van de
ANWB, wearbij gevsarlijke weggebruikers ean de vereniging morden gerap-
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porteerd, die vervolgens de roekeloze weggebruiker kan waerschuwen,
meent het bondsbestuur hieraan geen medewerking te moeten verlenen. Een
dergelijke controle door onbevoegde particulieren is ongewenst en kan
aanleiding geven tot allerlei 'chicanes' (200)

Bergsma is er wel voor de minister van Justitie te vragen om verster-
king van de politie op de weg, verspreid over het hele Land. Het zal
lapwerk blijven als niet van overheidswege wordt ingegrepen. Er zal een
adres met deze strekking worden verzonden (201). Om het verzoek te
ondersteunen zal men gebruik maken van statistische gegevens omtrent
ongevallen. Men hoopt hiermee beter in staat te zijn maatregelen te
kunnen nemen, teneinde de schrikbarende stijging van het aantal
ongelukken terug te dringen. Men is zich bewust van het feit dat dit
veel tijd en geld kost, maar hoopt de overheid met harde feiten in de
hand meer te betrekken bij het verkeerstoezicht, zodanig zelfs dat de
vrijwillige inspecties kunnen verdwijnen.

Men denkt hierbij aan de instelling van een soort raad voor het
wegverkeer. De voorstellen worden in de Wegencommissie besproken en
besloten wordt contact op te nemen met het Centraal Bureau voor de
Statistiek en het Departement van Sociale 2aken teneinde een opgave te
krijgen van het eantal en de toedracht van dodelijke ongevallen (202).
De wegencommissie heeft zich met genoemde partijen in verbinding ge-
steld, waarop de gewenste samenwerking tot stand is gekomen. Wel moet
nog nader worden overlegd. Het dagelijks bestuuz acht het gewenst het
werk in de ingeslagen richting voort te zetten (203).

4.8.9.1 Inkomsten uit afgitte rlJhewlJzen in dlenst van de verkeersveiligheid

A1 enige jaren achtereen is als gevolg van de toename van het auto-
en motorgebruik, met name in de beginjaren dertig sprake van een
groeiend voordelig saldo bij het Centraal Bureau voor Uitgifte van
Rijvaardigheidsbewijzen. Het ziet ernaar uit dat dit min of ineer struc-
tureel gaat worden. Daarom besluit de minister het tarief voor het rij-
vaazdigheidsbewijs te verlagen van f.4. naar f 3,50, terwijl de samen-
werkende verenigingen elk een deel van de winst ontvangen.

De voordelige saldi worden verdeeld onder de vier deelnemende vereni-
gingen. De besteding zal in overleg met de minister geschieden, dit op
voorstel van de ANWB, die ití deze de minister ziet als 'de grote chef'.
Het dagelijks bestuur heeft zich dan ook bereid verklaard, zijn gedeelte
van de winst te willen bestemmen in het algemeen belang. Men komt op het
idee om een aantal verkeersmaquettes kosteloos ter beschikking te stel-
len van de rechterlijke colleges.

Met de grotere differentiatie en de toename van het aantai verkeers-
middelen en het gebruik ervan neemt de kans op ongelukken toe. In een
aental gevallen moet de schuldvraag door de rechter worden vastgeateld.
Dat dit niet altijd gemakkelijk is heeft zeker ook te maken met het feit
dat er nog maar nauwelijks sprake ia van wetgeving, laat etean een
eenduidige wetgeving op dit gebied. De bond gaet ervan uit dat de recht-
spraak billijker en rechtvaardiger kan worden, wanneer een uiteenzetting
ter rechtszitting kan worden gegeven aan de hand van een maquette,
waarbij de toedracht van het ongeval kan worden gereconstrueerd (204).

In 1933 wordt opnieuw bezien of het mogelijk is de bestaande hulp-
dienst op de weg van het Rode Kruis uit te breiden met medewerking van
de ANWB, de B.B.N. en het Oranje Rruis.

Wil men het plan goed opzetten, zoals bijvoorbeeld in Parije, dan is
daarvoor ruim f.250.000. nodig, terwijl de inspectie nog eens f.16.000.
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zal vorderen. Voordat de ANWB hierop wil ingaan, zal eeret sprake
moeten zijn van een behoorlijke opzet (205).
De ANWB is bereid f.20.000. ineens in het project te steken maar wenst
geen hijdrage te leveren in de onderhoudskosten (206). Intussen is van
Van Turenhout, leider van het Centraal Bureau, het plan gekomen tot
oprichting van een Maatschappij-Eerste hulp bij ongelukken (207).

Het bestuur van de ANWB vreest hiervan een mogelijke ontsiering van
het landschap a1s gevolg van de reclame die voor deze maatschappij
gemaakt zal wordPn. Daarom wordt een adres opgesteld voor Gedeputeerde
Staten, waarin gevraagd wordt bij het aanwijzen van de plaatsen waar
hulpposten zullen komen, uitsluitend de overweging te laten gelden
vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid en niet de geschiktheid
voor reclamedoeleinden (208).

De nieuw opgerichte hulpdienst, de N.V. Algemene Telefonische en
Medische Hulpdienst in Nederland, de A.T.M.H. wordt door de ANWB met
argusogen gevolgd en men besluit zich voorlopig niet direct met de
plannen tot het instellen van hulpposten in te Laten (209).

In 1935 wordt door de minister van Waterstaat voorgesteld een deel
van het batig saldo van het Centraal Bureau, wasrop de deelnemende
organisaties intussen geen recht meer hebben, te bestemmen voor de
hulpdienst zoals die wordt voorgesteld door de commissie Heemstra (210).
Ook de ANWB wordt opnieuw benaderd om aan de proefneming deel te nemen,
maar deze houdt de boot af. Argumenten tegen, vormen de mogelijke ont-
siering door reclames, die op drukke punten ook de verkeersveiligheid
kunnen schaden. Bovendien heeft de ANWB de hulpkistendienst moeten
efbouwen, omdat hiervoor geen belangstelling meer was. Per telefoon is
inmiddels overal hulp te vragen. Een hulpdienst kan in de ogen van de
ANWB alleen goed funcY.ioneren bij een grote (en dus kostbare) admini-
stratieve instelling en een zeer intensieve inspectie op de weg. Boven-
dien wil de bond zijn naam niet verbinden aan een instelling, waarvan de
economische grondslag niet solide geacht kan worden (211).

Begin 1936 meldt Bergsma in het dagelijks bestuur dat de minister het
plan heeft losgelaten en Heemstta zich heeft teruggetrokken. Er zal door
de vier verkeersverenigingen en het Rode Kruis nog een leatste poging
worden gedaan om iets van de grond te tillen. Wanneer blijkt dat het
benodigde geld niet bijeen is te brengen, wordt de zaek voorlopig als
afgedsan beschouwd (212).

In 1937 heeft het Rode Kruis de verschillende verkeersbonden opnieuw
uitgenodigd voor een bespreking inzake een plan tot uitbreiding van het
aantal Rode Kruisposten langs de weg. Dit nsar sanleiding van een ver-
zoek van de minister, die voor dit doel f.30.000. beschikbaar wil stel-
len uit de reserve van het Centraal Bureau voor Rijbewijzen. De ANWB
wenst geen advies uit te brengen, omdat men de opzet onvoldoende kan
bestuderen en men buiten de principiële opzet is gehouden. De KNAC deelt
deze mening niet en zendt een eigen antwoord (213). De ANWB wenst wel
uitdrukkelijk vermeld dat men berereid is verantwoording te dzagen voor
de uitvoe- ring van het plan (214).

Tegelijkertijd wordt een plan gelanceerd om bij drukke kruispunten
een publieke telefooncel te plaatsen en die te verbinden met de Rode
Kruisposten. Hierover wordt contact opgenomen met de P.T.T., msar deze
blijkt er weinig voor te voelen. Men kan een dergelijke ondernemening
alleen verantwoorden indien er voldoende opbrengsten te verwachten zijn
en dat kan niet wozden gegarandeerd.

Mogelijk is er iets met andere belanghebbende orgenisaties te rege-
len, zoals de assuradeurs, het Oranje en Rode Kruis, Justitie, of de
Vereniging van Artsen Automobilisten en politie, die er allemael belang
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bij hebben, waardoor een minimum ean opbrengst zou zijn te garanderen.
Toch kiest de ANWB in eerste instantie voor overleg tussen de vier ver-
keersorganisaties (215). Of dit ook inderdaad is gebeurd, is
onduidelijk. In 1937 wordt over genoemde plannen niets meer vernomen.

4.8.10 Problemen rond het buRenlands toerlame

Na 1930 valt enige stagnatie te constateren in de groei van de uit-
gifte van het aantal grensdocumenten. De tijdsomstandigheden zijn hier-
van oorzaak. Het internationale verkeer ondervindt nogal wat belem-
meringen, deels voortvloeiend uit de opgetrokken tariefmuren, de rechten
op benzine en dergelijke en deels als gevolg van protectionistische
maatregelen ter bescherming van het eigen auto- en spoorwegverkeer.
Desondanks blijft het gemotoriseerde verkeer tot 1935 toenemen. De auto
weet zich te handhaven als internationeal vervoezmiddel. Voor de grote
meerderheid der gebruikers is de auto geen luxe meer, maar noodzakelijk
vervoermiddel geworden. De benaming luxe-auto wordt ook ateeds meer
vervangen door personenauto. Bovendien bevordert de gemakkelijke wijze
waarop grensdocumenten verkrijgbaar worden gesteld en hun algemene gel-
digheid het gebruik. In praktisch alle landen van de wereld, dus ook
buiten Europa kan men met de ANWB documenten terecht wat van belang is
voor wereldreizigers.

In 1934 worden bij de ANWB inlichtingen verstrekt voor 127 wereldrei-
zen, dus buiten Europa (216). Sinda 16 juli 1934 ie de ANWB door de
minister van Financiën gemachtigd de internationale belastingcarnets af
te geven. Deze carnets geven bij een tijdelijk verblijf in het buiten-
land recht op vrijstelling van belaeting en zijn geldig in die landen
die zich bij verdrag hiertoe saneen hebben gesloten. Hoewel de Duitse
regering niet tot het verdrag ís toegetreden, wordt voor dat land in
1934 het tijdvak voor de vrijstelling verlengd met 14 dagen tot 90
dagen. Ondanks het feit dat het internationale verkeer tijdens de jaren
dertig in allerlei opzichten wordt belemmerd en beperkt tengevolge van
maatregelen die voortvloeien uit de economische teruggang en het gebrek
aan onderling vertrouwen tussen de verschillende volkeren, valt toch te
constateren dat de wereldcrisis ook gunstige gevolgen heeft voor het
internationaal toerisme. Langzaam maar zeker komen de regeringen van de
verechillende landen tot het inzicht dat toerisme voor velen een bestsan
betekent. De consequentie van dit inzicht is versoepeling van de voor-
schriften voor het grensverkeer. Het gebruik van het internationale rij-
en wagenbewijs wordt in steeds minder landen verplicht gesteld, waardoor
de afname van de uitgifte (zie bijlage XXI.A) valt te verklaren. In
verband met de wereldtentoonstelling te België in 1934 veardigt de
regering aldaar voorschriften uit die de tijdelijke invoer van gebruikte
rijwielen geheel vrij laten, een pas of bewije van Nederlanderschap
overbodig msakt en goedkope triptieken met een korte geldigheidsduur in
het leven roepen. Ook Frankrijk voert enige faciliteiten in voor de toe-
rist.

Anderzijds worden er ook maetregelen genomen die het vrachtvervoer en
het personenvervoer belemmeren, met name door Duitsland en België, wat
weer reactie oproept van de Nederlandse regering. Deze gaat in 1935 over
tot tegenmaatregelen en dient een wetsontwerp in ter beteugelíng van het
buitenlands vrachtverkeer in Nederland (217).

De grote verschillen die er bestean met betrekking tot de uitgifte
van grensdocumenten, vormen voor de Franse regering eanleiding een
ínternationale conventie voor te atellen met uniforme en zoveel mogelijk
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vereenvoudigde voorschriften voor alle landen. De veorgestelde conventie
wordt voorgelegd aen een internationale diplomatieke conferentie. Tot
een uniforme regeling komt het nog niet, wel wordt voortgegaan met het
streven naar opheffing en afschaffing van bepalingen wat in aommige
gevallen ook daadwerkelijk lukt, zij het niet aitijd even gemakkelijk.
Zo heeft de ANWB drie jaer nodig om het voorschrift ingetrokken te
krijgen, krachtens hetwelk buitenlandse automobilisten met een radio aan
'boord', bij overschrijding van de grens een luistervergunning moeten
asnvragen bij het dichtsbijzijnd postkantoor. In 1938 is het z~vPr(218).

In de Troonrede van 1935 wordt het denkbeeld van het heffen van
belasting op buitenlandse reizen aangekondigd. Aanvankelijk onthoudt de
ANWB zich van acties uit vrees een grote categorie landgenoten tegen
zich in te nemen. Het name de penaionhoudera hebben om deze maatregel
gevraagd (219).

Anderzijds beseft men terdege welke bedreiging hiervan uitgaat voor
het buitenlands toerisme. Voordat een standpunt wordt bepsald zal de
stemming binnen de Horecaf worden gepeild (220). In oktober wordt het
standpunt van de ANWB gepubliceerd in De Kampiotn en wordt een adrea aen
de minister van Financiën gezonden, waarin de bezwaren zijn opgenomen.
De AN4iB gast ervan uit dat de ezport van pleziérreizigers de import
bevordert. De regering, die `de zaken niet breed ziet en dom bezuinigt,
in stede van te bedenken dat de cost voor de baet moet uitgsan", gaet
hieraan voorbij (221).

Argument voor het verzet tegen de voorgenomen maatregel is niet
alleen het feit dat de bond principieel opkomt voor een vrij en onbelem-
merd internationasl verkeer, maar ook omdat er bij de uitwerking fouten
zijn begaan die de belasting maken tot een onlogische en hinderlijke
heffing. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met draegkracht
en reden van de buitenlandse reis. Zowel zakenreizen, gezondheidsreizen,
familiebezoek als plezierreizen worden volgens hetzelfde tarief belast.
Dit is voor de bond en vele anderen onaanvaardbaar. Het wetsvoorstel
overleeft de behandeling in de Tweede Kamer dan ook niet en is dus van
de baan.

Van de in andere landen getroffen mastregelen is vooral de afschaf-
fing van de motorrijtuigenbelasting in Italië en de invoering van
'vreemdelingenbenzine', ala lsatste in België in 1938, van groot belang.
Nederland blijft in dit opzicht achter en voert een veel minder actief
beleid ter bevordering van het vreemdelingenverkeer dan bijvoorbeeld
Italië, Zwitserland, Frankrijk en België.

Het afnemende aantal uitgegeven douanekaarten in de jaren dectig, is
vooral een gevolg van de afschaffing van dit document door verschillende
landen. Het rijwieltoerisme ondervindt als gevolg van de sterke ontwik-
keling van het autotoeriame enige atagnatie. De groei zet nauwelijks
door en neemt zelfs eind jaren dertig iets af. Ook blijkt de belangatel-
ling van de internationale organisaties, met name ven de A.I.T., voor
deze vorm van toerisme enigszins te verflauwen, hoewel in 1938 door deze
organisatie nog een rijwielcarnet wordt ingesteld voor landen die ge-
bruikte rijwielen nog niet vrij toelateq (222).

4.R.10.1 Ikcentralisatie ten behceve van grensdocumenten en reisinllchtingen

In 1931 stijgt het aantal eanvragen voor grensdocumenten zodanig dat
het bestuur maatregelen moet nemen om de afhandeling ervan te vergemak-
kelijken, terwijl er toch reeds 45 employees op deze afdeling van de
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bondsdienst werkzaam zijn. Te 2evenaar wordt ten behoeve van de afgifte
van Duitse triptieken en internationale rijbewijzen een filiaal geopend,
terwijl bij enkele honderden bondsconsuls eanvraagformulieren verkrijg-
baer worden gesteld.

Enkele jaren later komt het eerder gelanceerde idee van vestiging van
bijkantoren, opnieuw aan de orde. Nu niet alleen ingegeven door de
uitbreiding van de werkzaamheden, maar mede door de toenemende
concurrentie gedwongen (223). Er bestaan plannen om te Groningen, Arnhem
en Hsastricht vestigingen te openen (224). De laatste is in de jaren
twintig al aen de orde geweest, maar uiteindelijk niet haelbaar
gebleken.

Als eerste bijkantoor wordt gekozen voor Arnhem, mede met het oog op
het feit dat van daaruit gelegenheid bestaat Bergsma de helpende hand te
bieden bij zijn werkzsamheden voor de bond (225).

Voorgesteld wordt op het bijkantoor een kamer voor Bergama in te
richten, maer hij weigert dit met de mededeling "Ik ben toch al zo duur-
en de menschen zullen denken, dat het bijkantoor er voor mij gemsakt is"
(226). Na enkele problemen met de verhuurder wordt het bijkantoor op 8
juni 1933 feestelijk geopend. Het wordt bemand door twee personen, de
heer Buschhammer, die reeds de belangen van de bond behartigt in Arnhem
en 2evensar en mej.Visser van het bureau te Amsterdam (227).

De werkzaamheden bestaan uit het verstrekken van triptieken en in-
lichtingen op toeristisch gebied.

In oktober 1933 meent het dagelijks bestuur de heer Buschhammer, die
tevens een consulaire functie bekleedt, te moeten waarachuwen, om te
voorkomen dat de indruk wordt gewekt, dat de leider van het bondskantoor
te Arnhem in relatie zou staan met een Duitse organisatie die contro-
leert aan wie door de ANWB triptieken voor Duitsland worden afgegeven.
In zijn ijver dreigt hij de zaken nogal eens door elkaar te gooien. Het
bestuur zal hem een brief sturen waarin hem te verstaan wordt gegeven,
hoe hij zich te gedragen heeft (228).

Voor een tweede bijkantoor valt de keuze op Limburg. Het industrie-
centrum Heerlen is naar het inzicht van het bestuur voor het afgeven van
triptieken en reisinlichtingen gunstig gelegen (229). Gekozen zal
uiteindelijk worden voor Maastricht, wasrbij het wenselijk geacht wordt
een katholiek tot "leider" te benoemen. Binnen het dagelijks bestuur
bestaat toch nog enige asrzeling en vraagt men zich af of de tijd er wel
rijp voor is. Alle voor- en nadelen worden nog eens besproken. Als
belangrijkste argument voor geldt de propagandistische kracht die ervan
uitgast (230).

Voor het Maastrichtse bijkantoor wordt benoemd A.Dorren, zoon van de
gewezen voorzitter van de V.V.V. te Valkenburg. Dorren ia 48 jaer oud en
heeft na zijn studie te Aken, in de tabakscultuur in Nederlandsch Indië
gewerkt voor de Deli-meatschappij. Hij heeft veel reiservaring opgedaan.
Zijn salaris wordt vastgesteld op f.150. per maand (231).
Er wordt een pand gehuurd, Stationsstrsat 3, voor f.1.500. per jsar.
Voorlopig zal het kantoor door vier mensen worden bemand ( 232). Het
wordt op 4 mei 1934 in het bijzijn van een asntal genodigden geopend
(233).

Hierna volgen het agentschap Enschede op 15 april 1935 en het bijkan-
toor te Breda op 4 januari 1936 (234).
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4.8.11 Samenwerking op toerlatlach gebled

4.8.11.1 De Nederlendse Ski Vereniging

In 1934 komt het tot een nauwere samenwerking tussen de ANWB en de
Nederlandse Ski Vereniging. Er wordt een afzonderlijke afdeling reisin-
Lichtingen ten behoeve van het ski-toerisme ingesteld, waaraan een
toentertijd bekend Nederlands skiër, J. Loopuyt, als technisch adviseur
wordt verbonden.

Voordat de N.S.V. met de bond hierover tot zaken komt, wil men af van
de naam 'onderafdeling van de ANWB'. Deze benaming betekent niet dat de
N.S.V. een ondergeschikte positie ten aanzien van de ANWB inneemt, mear
werd destijds gebruikt om asn te geven dat de vereniging was opgericht
als een club van ANWB leden. Om alle onduidelijkheid te vermijden is de
ANWB bereid geheel van de oude naam af te etappen, onder voorwsarde dat
in de etatuten wordt opgenomen dat de verenigíng bestaet uit leden van
de ANWB (235).

Vanaf de oprichting van de N.S.V. werden de leden verplicht ook het
lidmaatschap van de ANWB te aanvasrden. Hierover ontstean geleidelijk-
aan meer en meer bezwaren. De AN4IB is uiteindelijk bereid die ver-
plichting terug te brengen tot tweederde van het eantel leden.

Eind 1934 kan de gezamenlijke commiasie voor het ski- en bergtoerisme
worden ingesteld, die wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur (236).

4.8.11.2 Samenwerking met reisbureaus

Naar aenleiding van een opmerking van het algemeen bestuurslid Ch.
Redelé heeft het dagelijks bestuur de vraag in studie genomen, op welke
wijze de bond financieel voordeel kan hebben van de omvangrijke arbeid,
welke de afdeling "Reisinlichtingen" verricht voor de leden. Tot dusver
bestaan deze werkzaamheden in het verschaffen van inlichtingen over
hotels, hotelprijzen, spoorweg- en bootverbindingen en dergelijke, maar
voor het reserveren van hotelkamers worden de leden doorverwezen naer de
reisbureaus. Dat betekent dus dat de ANWB veel voorbereidend werk ver-
richt voor deze reisbureaus, zonder dat daar enige vorm van vergoeding
tegenover staet.

Ala reaultsat van de bestudering van bovengenoemd vreagatuk atelt het
dagelijks bestuur voor, een samenwerkingsverband asn te gaan met twee
grote Nederlandse reisbureaus, Lissone-Lindemnn en Hoqman en Schuurman.
De rol van de ANWB zal bestsan in het noteren van beatellingen van
leden, die vervolgens voor uitvoering worden doorgeven aan genoemde
reisorganisaties. Als vergoeding zal de bond een bepaeld deel van de
provisie ontvangen. Dsarbij dient wel voorop te ataan, dat de inlichtin-
gendienaten geheel op de oude voet blijven werken en hun onafhanke-
lijkheid behouden. De leden kunnen vrijblijvend el dan niet gebruik
maken van de voorgestelde bemiddeling. Het dagelijke bestuur etelt voor,
bij wijze van proef een overeenkomst met genoemde reiebureaus asn te
gaan (237). Zelfa voordat het voorstel in de algemene vergadering asn de
orde kan worden gesteld, moet het degelijks bestuur reeda tot de con-
clusie komen dat de voordelen minder omvengrijk zijn ala aanvankelijk
werd gedacht en de nadelen wellicht groter zijn dan verwacht. Nu blijkt
dat het financiële voordeel gering is, vrsagt men zich af of het de
moeite weard is er aen te beginnen (238). Er wordt dearna niets meer
over het voorstel vernomen.
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4.g.113 Bondshotels aan strengere eisen gebonden

De bond erkent dat aan hotels, restaurants e.d. in kleine plaatsen
minder hoge eisen mogen worden gesteld dan aan hotels in grote steden,
maer bepaalde voorzieningen als een eigen watervoorziening wordt toch
voor alle hotels onmisbaar geacht. Bovendien worden niet alleen san
eersterangs hotels bepaalde eisen gesteld maar evengoed asn de meer
eenvoudige. De bond stelt zich op het standpunt dat ook minder draag-
krachtige bondsleden recht hebben op een modern en naar de eisen van de
tijd ingericht hotel.

Meerdere malen heeft een afwijzende beslissing dan ook tot gevolg
gehad, dat een hotelier zijn bedrijf verbeterde, waarna opnieuw een
verzoek tot aanstelling als bondshotel kon worden ingediend.

In 1934 komt vanuit de afdeling Groningen het verzoek om een zoge-
naamd woon- en eethuis tot bondshotel aan te stellen. Het betreft hier
een vroegere volksgaarkeuken, die zich heeft uitgebreid. Het huis bevat
eenvoudige, doch goede en zindelijke kamers, terwijl voor de maaltijden
weinig behoeft te worden betaald. Het blijkt vooral bezocht te worden
dooc jongelui.

De afdelingsconsul adviseert om niet het predikaat bondshotel toe te
kennen, omdat het geen hotel is (239). Naar aanleiding hiervan wordt de
toekenning van het predikaat nog eens kritisch bekeken.

Voorgesteld wordt om bondshotels aan minimum eisen te binden. (On-
danks de economisch minder gunstige tijden blijken er veel hotels te
zijn). Voldoet een hotel niet aan de gestelde eisen, dan kan men nog in
aanmerking komen voor het predikaat 'Bondscafé-g.o.'. Deze laatste toe-
voeging staat voor "gelegenheid tot overnachten". Voldoet men aan de
daarvoor gestelde eisen, dan kan men eveneens opgenomen worden in het
Nandhoekje. Voor bondscafé's zonder de toevoeging g.o. draagt de ANWB
geen verantwoording voor logies.

De bondshotels worden ingedeeld in twee categorieën. Categorie A. De
hieraan verbonden eisen gelden voor hotels in belangrijke plsatsen. Ze
moeten minstens acht slaapkamera hebben, een goed ingerichte badkamer,
vaste wastafels met koud stromend water, een kleerkast per slsapkamer
met haken en voorzien in was- en scheerwater. Voor Categorie B geldt dat
men moet beschikken over minimael zes slaapkamera en privaten met water-
spoeling in hetzelfde huis als de slaepkamers. Voor hotels, die niet aan
de gestelde eisen voldoen, msar reeds in het bezit zijn van een bonds-
schild, gelden gedurende twee jaar overgangsmastregelen (240).

4.g.11.4 Nieuwe klassifcatie van bondshotels en uitgiRe van hotelbonszwerfbons in samen-
werking met 'Horecal'

Toen G.A.Pos nog hoofdconsul was, is de zogenaemde hotelcontributie
ingevoerd, tweemaal de prijs van logies en ontbijt voor één nacht. Deze
contributie is destijds in overleg met Horecaf vastgesteld. In toenemen-
de mate komt hiertegen verzet en de auggestie wordt gewekt dat wanneer
men msar betaalt, men het bondsachild kan krijgen. De directeur van de
afdeling Toerisme van de ANtiB, 41.A.M. 4lesterouen van Meeteren, erkent
dat dit aqsteem eigenlijk niet past binnen de bondafilosofie van onaf-
hankelijkheid en belangeloosheid.

Intussen is de KNAC ook schilden gean uitgeven, doch alleen aan
eerste klas-hotels, in principe dus hotels met een gevestigde reputatie
die weinig belang hebben bij het bondsachild. Het bondsschild is name-
lijk geen teken van een eerste klassehotel omdat het ook gevoerd wordt
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door onbetekende kleine hotelletjes. Omdat men de mening is toegedaan
dat het Handboek van de ANWB de hotelgids van Nederland behoort te zijn,
zal ook het betere hotel een onderscheidingsteken moeten krijgen.

Een ander punt van discussie is hoe ook trekkende toeristen kunnen
profiteren van verleagde pensionprijzen, zoals de reiziger die op één
plaats verblijft.

Om ean beide problemen tegemoet te komen wordt een plan opgesteld in
samenwerking met Horecaf. Er zullen zogenaamde 'zwerfbons' wordPn inge-
voerd. Om ieder hotel in de geLegenheid te stellen mee te doen, worden
de hotels in vier categorieën verdeeld, asn de hand van de prijzen. Elk
bondshotel krijgt naast het gebruikelijke schild een klein ANWB-
schildje in een bepaalde kleur (oranje, rood, wit en blauw). De zwerf-
bons worden tevoren bij de ANWB of hotels gekocht. De prijs zal overeen-
komen met de gemiddelde pensionprijs van de betreffende groep, vermeer-
derd met bediening, omzetbelasting en een klein bedrag voor de ANWB.
Hotels, die deze bonboekjes verkopen, kunnen worden vrijgesteld van de
hotelcontributie (241).

Binnen het dagelijks bestuur van de ANWB bestaat nog enige reserve
ten aanzien van het plan, maar men geeft Van Meeteren de vrijheid de
zaak verder met de Horecaf uit te werken (242).

Nadat het systeem is uitgewerkt, worden alle hotel- en caféhouders
aangeschreven. In eerste instantie melden ruim 800 hotels en café's zich
voor deelname. Anderzijds worden ook bezwaren geuit, die door de ANWB en
de Horecaf ernstig onder ogen worden gezien, met als gevolg enkele
wijzigingen in het oorspronkelijk plan. De bezwaren hebben vooral be-
trekking op mogelijk misbruik (243).

In het voorjaar van 1937 worden de ANWB-hotelbons in gebruik genomen
en zijn geldig tot 15 september, dit om bijvoorbeeld handelsreizigers
niet het gehele jaar goedkoper logies te bezorgen.
Het aantal hotelhouders, dat zich aansluit, hedraagt 887, terwijl de
omzet op 31 augustus 1938 f.40.399. bedrasgt, voldoende reden om ermee
door te gaan (244).

4.8.12 De bondsverzekeringen ultgebreld: Rechtsbijstand voor ANWB-leden

Het asntal verzekeringsvormen breidt zich steeds verder uit. In 1930
scheart zich in het bestaande rijtje een nieuw soort verzekering, de
rechtsbijstand. De ANWB wil hiervoor een overeenkomst eangaan met de
N.V. Defensieve Automobilisten Socïeteit, DAS. DAS stelt zich ten doel
bemiddeling en juridische en technische bijstand te verlenen in gevallen
waarin ANWB- leden bij verkeersongevallen zijn betrokken, of terzake van
verkeersovertredingen atrafrechtelijk worden vervolgd. In de overeen-
komst wordt vastgelegd dat ANWB-leden l0Z korting genieten op de bruto-
premie, persoonlijk of voor hun persoonlijk gebruik bestemd voertuig.
Deze korting zal aen geen andere organisatie op toeristisch gebied
worden gegeven zonder toestemming van de ANWB. De ANWB krijgt de be-
voegdheid verzekeringen af te sluiten, doch niet bij andere personen of
organisatiea. De bond ontvangt voor bemiddeling 25 X van de bruto premie
en is bevoegd deze voor een deel aan de verzekerde leden af te staan
(245). De DAS opereert reeds in Frankrijk en Duitsland, maer nog niet in
Nederland. Wanneer het moment daer is wil de ANWB er als eerste bij zijn
om de leden met deze vorm van verzekering te bedienen. De DAS moet
gezien worden als een sanvulling op de reeds bestaande verzekeringen die
met de London 6 Lanceshire zijn afgesloten, omdat de LaatstgenoPmdP zirh
terugtrekt wear geen civiele actie mogelijk is.

Niet iedereen kan met deze nieuwe verzekeringsvorm instemmen. Sommi-
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gen zien in de verzekering een mogelijkheid voor automobilisten, om zich
aan straf of boete bij overtreding te onttrekken en zijn van mening dat
dit verboden moet worden (246). De DAS-verzekering is echter bedoeld
voor hen bij-wie de schuld nog niet vaststaet en waarbij de verdachte
niet zelf behoeft te verschijnen. Dit laatete is met name van belang
voor hen die in het buitenland een ongeluk krijgen.

Sommige leden van het algemeen bestuur vinden het meer een zaak voor
de KNAC dan voor de ANWB, maar machtigen het dagelijks bestuur tenslotte
toch deze verzekering nsar goeddunken af te sluiten (247).

In 1932 komt de bondsverzekering opnieuw ter discussie, dit naar
aanleiding van het feit dat er veel kritiek komt uit de hoek van de
assuradeurs. Een aantal leden assuradeurs heeft grote problemen met het
feit dat de ANWB optreedt als agente van een Engelse verzekeringsmsat-
schappij en daervoor provisie ontvangt, die voor een belangrijk deel
weer wordt afgestasn aan die leden van de bond, die van hasr bemiddeling
gebruik maken. Deze service dwingt andere aesuradeura hetzelfde te doen,
willen zij de relatie met hun klanten behouden. Omdat de ANWB geen winst
behoeft te maken en daardoor een relatief groot deel van de proviaie kan
uitkeren, wordt deze handelwijze gezien als unfaire concurrentie (248).

Ook de KNAC sluit verzekeringen af voor zijn leden, maar heeft daer-
voor een ander sqsteem g!ltozen. De KNAC is ala vereniging een collec-
tieve verzekering eangegean, zodat de leden korting op de premie ont-
vangen van de verzekeringsmaatschappij.

De bond krijgt het verzoek te stoppen met deze verzekeringen, omdat
men zijn doel voorbij streeft en afbreuk doet ean zijn waardigheid door
zich te begeven op het meatschappelijk terrein van zijn leden (249).

Dat het op het gebied van de verzekeringen een grote chaos is, ziet
ook de ANWB wel in, maar wenst daarvoor niet verantwoordelijk te worden
gesteld. Niet de ANWB, maar de verzekeringsmaatschappijen zullen ocde op
zaken moeten stellen. In andere landen is men daarmee reeds begonnen. In
Zweden en Noorwegen is men tot een onderlinge overeenkomst gekomen om
geen provisie meer af te stean. Deze maatregel is wettelijk vastgelegd.
Ook in Duitsland en België wordt ean deze problemen gewerkt. In Neder-
land is inmiddels de Centrale Reorganisatie Commissie opgericht, die tot
doel heeft de misstanden op te heffen, desnoods met wettelijke mastre-
gelen. Tot dan toe bestaat in Nederland geen enkele wettelijke bepaling
of beperking, waardoor sprake is van een invasie van verzekeringsmaet-
schappijen die elkaar fel beconcurrezen. Dankzij deze wantoestanden
wordt juist de ANWB benaderd, omdat deze er de kost niet mee behoeft te
verdienen.

De bond is vooralsnog niet genegen de verzekeringen af te stoten,
omdat de kritiek niet het belang betreft van de leden, maar van de
assuradeurs. De leden hebben behoefte aen een betrouwbare en goedkope
verzekering. Bovendien ligt de af te sluiten verzekering op het gebied
ven het toerisme en is dus in het belang van het toerisme. Het bestuur
voelt zich zelfs moreel verplicht ten opzichte van de leden het onderete
uit de kan te halen en omdat de leden profiteren van de onderlinge
concurrentie, heeft de bond geen behoefte er ieta aen te veranderen.
Het algemeen bestuur machtigt op genoemde gronden het dagelijks beatuur
in 1932 om opnieuw een contract voor vijf jaer aan te gean met een
kapitaelkrachtige en betrouwbare msatschappij (250).

Deze kwestie wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld. Het
voorstel tot opheffing van de verzekeringsdienat wordt verworpen met
vrijwel algemene stemmen (251). Wel geeft de gevoerde discussie rond
deze kwestie aanleiding voor het dagelijks bestuur om de zeak nog eens
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goed onder ogen te zien. Sommige verzekeringsmeatschappijen blijken
zelfs niet bereid om op verzoek van de ANWB offerte uit te brengen, als
aan de leden een korting wordt aangeboden (252). Verlenging van het
contrect tussen ANWB en de Londen 6 Lancashire komt deze leatste op een
royering als lid van de Nederlendse Vereniging van Motorvoertuig-assura-
deuren, de N.V.M.A. te staan, waarvoor men echter niet wil wijken.

Bergsma vraagt zich af of het wellicht wenselijk is een deel van de
korting aan agenten te geven, waerdoor de tegenstanders van de verzeke-
ringsdienst de wind uit de zeilen wordt genomen (253).

Na lange beraadslagingen en eanpassingen aan de eisen van de ANWB
blijkt het bondsbestuur bereid een nieuw contract met N.Drukker, verte-
genwoordiger voor L á L in Nederland, voor tien jaar aan te gaan (254).
Voor de reisbagage en rijwielpolissen wordt in 1933 een overeenkomst
gesloten met de Europeesche Goederen- en Reisbagage-verzekerings Maet-
schappij vooz de duur van vijf jaar. De provisie bedraagt 25Z wsarvan
20Z wordt afgestaan aan de leden van de bond, die bovendien nog een
eztra korting van l0I ontvangen (255).

4.R.12.1 WettellJke aansprakeHJkheid door de bond bepleit

Op de internationale bijeenkomst van verkeersbonden te Rome in 1933,
is aandacht besteed aan een rapport inzake Wettelijke Aansprakelijk-
heids-verzekering. Van Balen, directeur Wegen en Verkeer, acht deze zaak
belangrijk genoeg om hieraan ook asndacht te besteden binnen de bond. De
automobielclubs blijken in het algemeen zeer tegen een verplichte invoe-
ring van een dergelijke verzekering te zijn (256). In verband hiermee
wordt een enquEte gehouden onder advokaten, dokters enz., waerbij men
tot de conclusie komt dat reeds 90Z van de automobilisten onverplicht
tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. Bovendien heerst de
mening, dat de positieve houding van de ANWB tegenover een verplichte
W.A.-verzekering moet worden gehandhaafd. Semen met de KNAC en de B.B.N.
kan de ANWB een daartoe ingediend wetsontwerp ondersteunen (257).

Hoewel de regering nog niet veel haest heeft met de behandeling van
het wetsontwerp, blijft de ANWB aandringen op een wettelijke regeling
(258). Voorlopig zal de ANWB middels publikaties in de bondsorganen de
zaak warm houden en de leden motiveren vrijwillig een dergelijke verze-
kering af te sluiten, in afwachting van een wettelijke regeling.

4.R.12.2 Juridische en technische voorlichting nieuw leven Ingeblazen

2owe1 de juridische als de technische voorlichting zijn, hoewel ze
reeds lang geleden zijn ingesteld, nooit helemael goed van de grond
gekomen en nogal verbrokkeld georganiseerd. De rechtsgeleerden-commissie
bestast eigenlijk alleen maar in neam en komt nooit ale zodanig bijeen.
De gevreagde adviezen worden in de praktijk meestal door de aecretiaris
van de bond verstrekt. Toch is de directie ervan overtuigd dat de
standing van de bond echter een betere voorlichting op beide terreinen
vereist. Ook de financiële commiesie apreekt zich uit over verbetering
van de voorlichting op genoemde terreinen. Het is gebleken dat vanwege
deze slecht functionerende dienst veel ANWB-leden om adviea vragen bij
concurrerende organisaties, zoals de KNAC. Voorgesteld wordt om een jong
jurist aan te stellen onder leiding van de dienst algemene zaken,
aengevuld met deskundige vrijwilligers (259). In 1934 wordt dit voorstel
in het algemeen bestuur besproken. Voorgesteld wordt om de bestaande
commissies op te heffen en als één dienst onder te brengen bij de
directie van afdeling A., de Algemene dienst. De commissieleden worden
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gevraagd als adviseurs beschikbaar te blijven. Dit voorstel wordt door
het algemeen bestuur aangenomen (260).

4.9 Een periode wordt afgesloten: Edo J.Bergsma treedt in 1937 af

In een buitengewone vergadering van het algemeen bestuur op 2 oktober
1937, treedt E.J. Bergsma, na het voorzitterschap 53 jaar te hebben
vervuld, officieel af als voorzitter van de ANWB. Hij motiveert zíjn
beslissing tot aftreden met de woorden, dat een bestuurder achteruit
moet zien om uit ondervinding lering te putten. Ook moet hij opzij zien
of daar voor hem nog wat te Leren valt, mear bovenal moet hij vooruit
zien en kunnen doortasten. Beide eerste zijn voor hem nog wel mogelijk,
msar hij heeft niet meer het gevoel nog mogelijkheid en capaciteit te
hebben om vooruit te zien, te corrigeren waar nodig en het roer om te
gooien op het moment dat dit noodzakelijk zal zijn. "Daerom ga ik heen"
(261).

Het bestuur toont respect voor het besluit van Bergsma, maar men gast
echter niet zonder meer akkoord. Men prijst hem als iemand die zich
steeds belangeloos voor de bond heeft ingezet, verder om zijn doorzet-
tingsvermogen, zijn beminnelijke persoonlijkheid die hem toegang gaf van
hoog tot laeg, zijn welwillende houding jegens hen die het niet altijd
met de voorstellen van het dagelijks bestuur eens waren en men wil hem
toch nog voor de bond vasthouden. Niet als voorzitter, maar als erelid
van het dagelijks bestuur; een functie die nog niet bestaet. De teken
die aan het erelidmaatschap zijn verbonden bestaan in het als
vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur voorzitten van de
vergaderingen van de provinciale afdelingen en het deelnemen in
commissies.

Tevens wordt besloten tot de instelling van de Gouden Bergsma Me-
daille, als eerbetoon aan een der pioniers van het toerisme. Deze onder-
scheiding "ter erkenning van grote verdiensten voor het behoud van de
schoonheid van Nederland", zal in zeldzame gevallen worden toegekend. De
eerste die deze onderscheiding met bijbehorende oorkonde ontvangt is
Bergsma zelf.

Als opvolger van E.Bergsma.wordt gekozen de eerder benoemde plaats-
vervangend voorzitter H.P.J. Bloemers, die evenals Bergsma in het msat-
schappelijk leven de functie van burgemeester vervult en wel te Arnhem.

In de lastste vergadering waarin het voorzitterschap wordt overgedra-
gen, kan Bergsma mededelen dat 2.R.H. Prins Bernhard het ere-voorzitter-
schap van de bond op zich heeft willen nemen.

Met het heengaan van Bergsma is de laatste directe schakel met het
eerste levensjaer van de bond verbroken. Hij is de leatste man van het
eerste uur.

Dat hij zijn taak van voorzitter steeda serieus heeft genomen moge
blijken uit het feit dat hij in de periode dat de wieleraport nog tot
het takenpakket van de bond hoort, aenwezig is bij alle wedstrijden van
alle afdelingen. Dearnaast geeft hij lezingen in het land met name over
de relatie wielersport - gezondheid, wearbij hij zich vooral ale be-
strijder van het drankmisbruik opwerpt. Fietsen houdt de mensen uit de
kroeg. Ook blijkt zijn idealisme uit zijn opvattingen over sport in het
algemeen en de beroepssport in het bijzonder. "Niet op het lagere - niet
op het geld verdienen baseert men sport; sport is iets edels en behoort
gegrondvest te zijn op de eer". En zijn eerzucht blijkt uit zijn uitla-
ting als "Vooruit en omhoog moeten wij. Vooruit en omhoog met eere"
(262). Hij kenmerkt zich door zijn streng reglementair optreden. Bij
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twijfel in bepaslde zaken raedpleegt hij steeds zijn juridische advi-
seurs. Hij heeft een hekel aan onrechtvaardigheid ook ten aanzien van
zijn medebestuursleden en kan tijdens vergaderingen behoorlijk van leer
trekken als hij vindt dat mensen ten onrechte worden aangevallen. Behal-
ve mondeling verdedigt hij personen ook regelmatig door middel van
ingezonden stukken in De Kampioen en andere bladen.

2ijn voorzitterschep en wearschijnlijk ook zijn burgemeestersambt
brengen met zich mee dat hij als bestuurslid of anderszins zitting heeft
in allerlei organisaties. In 1897 wordt hij lid van het Gezondheidscon-
gres. In 1908 wordt hij bestuurslid van het Congres voor sociale hy-
giëne. In het bestuur van de Tucht-lJnie treedt híj tijdPlijk ~p als
voorzitter en later als lid van het bestuur. In 1913 neemt hij namens de
bond zitting in het comité voor het Internationasl Congres voor het
Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken, dat in Wenen werd gehouden.
In 1914 wordt hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer. Zijn maiden-
speech heeft als onderwerp de bestrijding van de tuchteloosheid onder
het volk. Tevens wijst hij op de gebrekkige rechtsprsak. In Nederland
ontbreekt het aan kort en snel recht, terwijl ook de kinderberechting
noodzakelijk aen verbetering toe is. Verder wijst hij op de slechte
regeling van het verkeer (263). Tijdens zijn werk in de Eerste Kamer
komt hij vooral op voor de wegenverbetering en wijst de Minister van
Waterstaat op zijn verantwoordelijkheid in deze.

A1 zijn functies noodzaken hem lange werkdagen te maken. Een verga-
dering van het bondsbestuur in Amsterdam of Den Haag betekent in de
beginperiode als hij nog in Friesland woont, al gauw een werkdag van 21
uur. Van hem is bekend dat hij niet uit was op persoonlijke eer. Hij
heeft weinig behoefte aen ovaties en dergelijke. De verschillende jubi-
lea ziet hij dan ook het liefst ongemerkt voorbijgsan. Hoewel de overige
bestuursleden deze wens in de meeste gevallen wel respecteren, vinden ze
anderzijds toch ook, dat niet aan elle gedenkwaardige dagen voorbij kan
worden gegaan. Eenmaal is Bergsma daarover zeer boos geworden. Dat was
toen W. Lugard bij gelegenheid van zijn 70 ste verjasrdag een artikel
had geschreven voor De Kanrpioen. Toen hij dít tijdens een vergadering per
ongeluk onder ogen kreeg Las hij een stukje, rees vervolgens woedend
overeind en slingerde het over tafel.

In zijn werk heeft hij steeds blijk gegeven van een ruime blik. Hij
is niet bang voor vernieuwingen als hij die noodzakelijk acht en heeft
een ruime taakopvatting. Hij is vooral de stuwende kracht geweest achter
de verbreding van het werkterrein van de ANWB. Toerisme moest alle
vormen van toerisme omvatten. Hij was ook niet bang met andere dasrover
van mening te verschillen. 21jn lijfspreuk "Volg de publieke opinie
juist genoeg om invloed genoeg te kunnen behouden om hsar te leiden"
(264), heeft zeker bijgedragen aan het succes van de ANWB. Wellicht is
het ook deze houding geweest die een van zijn medebestuursleden de
uitdrukking ontlokte "De tirannie van het vriendelijke gezicht", toen
hij een beschrijving gaf van Bergsma (265).

Zijn vasthoudendheid en het volgen van eigen wegen wordt hem niet
altijd in dank afgenomen met name niet buiten de bond. Kon men zich
binnen de bond in veel gevallen schikken als Bergsma weer eens met
andere kandidaten voor het bestuur sankwam dan de door het algemeen
bestuur voorgestelde kandidaten, buiten de bond zette het wel eens kwaad
bloed. In de Nederlandsche sport worden de leden van het algemeen
bestuur afgeschilderd als mazionetten. Na een bestuursvergadering werd
er weleens gezegd: "Wat heeft Bergsma weer prachtig het Algemeen
Bestuur-Klavier bespeeld" ( Ncdcrf. Sp~rrt 8 februari 1913).

Kennelijk was hij een man met veel overredingskracht. Opvallend is
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ook dat in de notulen nooit sprake is van een boze Bergsma.
In elk geval heeft hij zich van de kritiek op de bond weinig aange-

trokken. Hem atond slechts één doel voor ogen: Een grote elleaomvattende
bond, vanuit de opvatting dat reizen de blik van de mens verruimt, de
zelfkennis vergroot en het bijdrangt ean het welzijn van de mens in het
bijzonder en het land in het algemeen.

Als blijkt dat de organisatievorm niet meer voldoet ean de eiaen van
de tijd is hij de eerate die hieraen concluaies verbindt, door het
voorstel tot reorganisatie te lanceren. Het feit dat hijzelf na de
reorganisatie niet els voorzitter aftreedt was niet zijn wil, maar die
van de meerderheid van het bondsbeatuur. Op het moment dat hij overtuigd
was dat zijn plasts door een wsardig opvolger zou worden bezet, heeft
hij de bond verlaten als voorzitter. Dat hij toch nog eenmaal gedurende
een meand het voorzitterschap op zich zal nemen, kan hij op dat moment
nog niet weten. Dit blijkt nodig direct na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog van 20 mei tot 20 juni 1940 (Hierover meer in het tweede
deel van deze studie).

D. CONCLUSIE EN ANALYSE

De periode 1930 tot 1937 atast geheel in het teken van de reorganisa-
tie die nog een eztra dimensie krijgt door de ongunstige economische
omstandigheden.

De organisatie wordt te groot voor het oude patroon, zodat een
nieuwe structuur vanuit praktische overwegingen noodzakelijk wordt.
Rationeel gezien is het bestuur overtuigd van de noodzaak tot reorgnni-
satie. De toenemende concurrentie en de ongunetige economische omstan-
digheden nopen de organisatie tot een meer zakelijke bedrijfsvoering. Er
moet harder worden geknokt om de leden en het werkterrein.

In de jaren twintig en dertig is ala gevolg van een snelle mobili-
sering van de bevolking de nadruk binnen het bondewerk komen te liggen
op het verkeer en de verkeeraveiligheid. Mobiliteit wordt behalve aen
sport en toerisme in steeds belangrijker mate gekoppeld ean welvsart en
welzijn.

Als elgemene typering kan men atellen dat de periode 1930 - 1937
gezien kan worden als een overgangafeae van een vrijwillige nasociatie
nsar een dienstverlenende organieatie. Bij het eerstgenoemde tqpe apeelt
de vrijwilligheid een grote rol, zowel bij de leden als het beatuur, bij
het lsatstgenoemde type gaat het om een organisatievorm die door Blau en
Scott wordt omschreven als een organisatievorm waarbij de direct be-
trok-kenen het meest profijt hebben (266). Dit hoeven niet alleen de
leden te zijn of de samenleving als geheel, maar in dit geval ook de
gesalarieerde ambtenaren, die als nieuwe belangengroep binnen de
vereniging een rol van betekenis gasn spelen.

Tot de reorganisatie van 1930 wordt voornoemde belangengroep nog niet
of nauwelijks als groep eangemerkt en overgeleverd ean de willekeur van
het bestuur. Er bestaan geen formele afapraken ten aanzien van bijvoor-
beeld salaris, vrije dagen, vakantie en rechtspoaitie in het algemeen.
Vanaf 1930 worden deze zaken meer atructureel geregeld, zodat deze groep
als groep duidelijker wordt geprofileerd en danrdoor meer greep krijgt
op de eigen situatie. Door het vastleggen van een aantal regels krijgt
deze belangengroep een instrument in handen om een zekere positie te
claimen. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat het verenigingadoel
niet langer geheel samenvelt met het pereoonlijke belang van de leden of
zelfs het algemene belang. Er is een nieuw doel bijgekomen, namelijk het
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behoud van de organisatie, niet zozeer vanwege behoefte aan continuiteit
op basis van gestelde doeleinden, maar venuit de behoefte aan behoud van
eigen positie. Met andere woorden het behoud van de positie van de
werknemer is in het geding. Er ontstaat een laag tussen het bestuur en
de leden die een relatief onafhankelijk en zelfstandig doel nastreeft.
De kans op conflicten neemt in een dergelijke organisatie toe, omdat
persoonlijke belangen en verenigingsbelangen niet steeds para11e1 zullen
lopen. Tegelijkertijd is er sprake van een verzwakking van de band
tussen de vereniging, in het bijzonder het bestuur, en de leden. Door de
groei van de vereniging en een toenemende concentratie van deskundigen,
is een beroep op de leden steeds minder noodzakelijk.

In verband met de intern-atructurele kenmerken van de vereniging kan
men dus stellen dat er bij de ANWB tot de jaren dertig met betrekking
tot het bestuur en de uitvoering, steeds sprake is geweest van aflossing
(zij het in geringe mate, omdat veel bestuursleden lang op hun post
bleven) van leidende figuren die vooral georiënteerd waren op de
centrale waarden en doeleinden van de vereniging. Na de reorganisatie
zien we een ontwikkeling op gang komen in de richting van mensen die
meer belangstelling tonen voor de organisatie els zodanig. Dit heeft een
verandering in de doelstelling tot gevolg.

De vereniging is eerder omschreven als een instrument in het verwer-
ven of behouden van sociale invloed. Om dat doel te bereiken kan het
nodig zijn middelen aen te wenden die per definitie niet eigen zijn san
de vereniging, maar bijvoorbeeld wel aan een bureaucratisch geleide
organisatie, met passieve contributie betalende leden. De ANWB is in
1937 beslist nog niet tot dat stadium uitgegroeid, maar vertoont wel
aanzetten in die richting.

De ontwikkeling binnen de ANWB ondersteunt de atelling van Jolles dat
naarmate de institutionele dichtheid van een samenleving toeneemt, de
kans groot is dat de techniek van het verenigen het moet afleggen tegen
meer moderne technieken (267). Verenigingen als historisch verschijnsel
hebben hun bloei vooral te danken aen situaties waarin een samenleving
in een proces van verendering is betrokken. In een eerdere fase hebben
we vastgesteld dat het zich verenigen als statutair vastgelegd
verschijnsel, in 1916 over zijn hoogtepunt heen is. De fase tussen 1930
en 1937 blijkt in dit opzicht weinig vruchtbaar. De meeste organisaties
op het gebied van toerisme en verkeer zijn dan ook van eerdere datum.
Bíj toename van het aantal organisaties neemt de kans op belangenbotsin-
gen tussen de verschillende belangengroepen toe. In de jaren twintig
was reeds sprake van dit verschijnsel, terwijl in de jaren dertig dit
nog eens wordt versterkt door de slechte economische omstandigheden.
Omdat de ANwB zich op vele terreinen van toerisme en verkeer beweegt, is
de kans groot in het vaerwater van andere organisaties op de betreffende
gebieden te komen. Hierbij valt te denken aan de KNAC en de KNMV die
beide op verkeersgebied en gemotoriseerd toerisme actief zijn, aan de
watersportverenigingen en ean verenigingen die zich met verkeers- en
wegenproblemen bezighouden. Elke vereniging tracht op zijn beurt een
positie binnen het geheel te veroveren. Dit kan aoms niet anders dan ten
koste van andere verenigingen. Deze ontwikkeling knn tot gevolg hebben,
dat de vereniging als inatrument onvoldoende in ateat blijkt de verwor-
ven positie te behouden of te veraterken. In de jaren dertig lijkt dit
moment aengebroken.

In hoofdstuk 3 is gewezen op het feit dat de ANiiB zich in toenemende
mate als een intermediaire organisatie profileert, door enerzijds het
publiek bij het werk te betrekken, door het werven van leden mear ook
door het algemeen belang te benadrukken, anderzijda door de overheid te
attenderen op hear taak ten aanzien van verkeer, toerisme en natuurbe-
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houd. In de jaren dertig blijft men weliawaar nog ateeda op dit aambeeldhameren, maar als gevolg van de economiache criaie blijft de overheidtoch nog wat op de achtergrond. Men onderkent wel het algemeen belang indeze, zoals blijkt uit het in relatief hoog tempo aanleggen van bruggenom het noorden en het zuiden van het land met elkaar te verbinden, maarde financiële middelen ontbreken nu eenmaal om meer te doen. Wel wordter nog iets gedaan in het kader van de werkverschaffing, maar daer zitweinig structureels in. Het besef is er, mear de middelen ontbreken. Hetis de ANWB en andere gelukt de overheid te overtuigen van het feit dathet algemeen belang in het geding is.
Hoewel de verechillende rollen en verantwoordelijkheden formeelworden vaetgelegd en rationeel worden onderateund, blijkt het somsmoeilijk zich er naar te achikken. 2owe1 het beatuur ala de directiemoeten hun weg nog vinden. De onderhavige periode kenmerkt zich door eenzoeken nsar de juiste weg, maar de richting ia aangegeven.
De tijdaomstandigheden geven asnleiding om twee onderdelen van hetbondswerk in het bijzonder te benadrukken: de wegwijzers en de propagan-da. Beide apreken het publiek het meest aan. Men wil hiermee voorkomen,dat de indruk wordt gewekt dat de ANWB van de slechte tijden te lijdenheeft. Een slechte verzorging van de wegwijzers of een daling van hetledensantal zal tot een dergelijke conclusie eanleiding kunnen geven.Men is bereid daarvoor extra inspanningen te leveren, msar ook de ANWBwordt gedwongen het uitgavenpatroon ean te passen en dsarmee de werk-zeamheden.
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EVALUATIE

De opzet van deze studie was wat meer inzicht te verschaffen in het
ontetasn, voortbeatean en ontwikkeling van de doelatellingen en de
etructuur van de ANWB. Gezocht ia nasr relatiea tuesen de doelatellingen
en het handelen, tueaen de vereniging en de samenleving.

Gekozen is voor een brede historische invalshoek, vanwege de omvang
en de complexiteit van de AN4IB. Uitgengapunt is de gedachte dat de ANWB
ala vereniging in een bepealde periode een goed middel vormt om bepealde
doelen te bereiken.

De ANWB als vereniging

Uitgeande van de definitie van verenigingen, in de probleemstelling
geformuleerd, kan men atellen dat de ANWB voldoet aan de normen om
hiervoor in eanmerking te komen; zowel formeel, als rechtaperaoon, ala
inhoudelijk. Wat dit leatate betreft ie vaetgeateld dat het hier geat om
een onafhankelijke groep, gericht op bepaelde waerden die in activitei-
ten worden omgezet, onder leiding van vrij gekozen functionariasen,
terwijl voor de leden in vrijheid veatgeatelde regela gelden en elk lid
vrij is om toe of uit te treden.

Vervolgens werd veronderateld dat associaties in bepeald e fsaen van
de geschiedenis ver dichtingen laat zien, die samenhangen met verande-
ringen in de samenleving. Vastgesteld is dat de oprichting van de ANWB
inderdasd plaeta heeft gevonden in een periode wasrin aprake is van
anelle economische, socíale en culturele ont wikkelingen. Ook aen de
drie bsaiavoorwsarden, die volgena Feaeaert aen de oprichting van alle
verenigingen ten grondalag liggen, te weten voe dingsbodem, voorbeeld en
intermediair, ie bij de oprichting van de ANWB voldean.

Voorta ie de veronderatelling geuit, dat de vereniging in hear ont-
wikkeling niet loa te zien ia van de samenleving ala geheel. Er is
sprake van een wisaelwerking tuasen de vereniging en de omgeving. Om die
relatie zichtbaar te maken wordt het geheel van gegevene afgezet tegen
de achtergrond van aocisal-economische ont wikkelingen en sociaal-cultu-
rele ver anderingen in de beschouwde periode. Daarmee wordt ook de
functie die de ANWB heeft vervuld in genoemde ont wikkelingen zichtbaar.
We zijn er van uitgegaan dat verenigingen een specifieke rol vervullen
ten opzichte van behoeften in de samenleving.

e. De relatie tuasen de vereniging en de samenleving

De ANWB meakt deel uit van het meatechappelijk bestel ala geheel en
zal ala onderdeel daarvan de veranderingen binnen het beatel ook onder-
gaen.

Van belang voor de ANWB zijn geweeat de technische ontwikkelingen. De
verbetering van de fiets biedt de mogelijkheid om haar in te zetten als
transportmiddel. De toepeasing van de motor in voer- en vaartuigen zorgt
voor nieuwe werkterreinen voor de bond. Het watertoeriame en
motortoeriame krijgen neeat het rijwieltoerisme een pleata binnen de
bondawerkzaamheden.

Politieke ontwikkelingen hebben eveneena voor een belangrijk deel het
werk van de ANWB bepaald. Zo valt te wijzen op het feit dat de Frana-
Duitse oorlog in 1870-1871 de rijwielinduatrie van Frankrijk naar Enge-
land ala meeat geindustrialiseerd land doet verpleatsen. Veel benamingen
en begrippen in de wielersport zijn van Engelse afkomst. Het zijn ook
Engeisen die in 1883 in Nederland nsar Engels voorbeeld een wielerbond
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oprichten.
De Boerenoorlog in Zuid-Afrika rond 1900 heeft vervolgens weer eenanti-Engelae ateauning teweeg gebracht, wasrdoor de blik niet langer nearhet westen ia gericht, maer zich keert naaz het ooaten en het zuiden.De Eerste Wereldoorlog heeft ondanks het feit dat Nederland zichneutrasl opstelt, grote invloed gehad op het werk van de ANWB. Hetbuitenlands toeriame komt praktisch geheel tot stilstand, waardoor dehet binnenlands toerisme de volledige eandacht krijgt. Er ontstaandsardoor nieuwe vormen van ontspanning, in dit geval het wandeltoerisme.Tot die tijd vormt het wandelen geen vorm van ontapanning. De belang-stelling ervoor is zeker niet in de eerste plaats ontatean vanwege hetgoedkope karakter, msar veeleer vanuit de aendacht die is gegroeid voorde natuur en door veranderingen in de opvattingen omtrent gezondheid engezond leven.

Een kleine groep begint ermee en ontdekt de positieve kanten van deze
vorm van ontspanning. Evenals men op een bepaald moment is gaan fietsen,zo ia men ook gaan wandelen. Het wordt een trend en geleidelijk gaat
'iedereen' fietaen of wandelen. Eigenlijk geldt dat voor alle vormen van
toerisme en recreatie. Een bepaalde groep begint ermee en anderen vol-gen. Wie zijn nu die trendaettere? Uit het onderzoek near de vroegete
leden van de ANWB blijkt, dat het niet de zogensamde gewone man ie diede fiets als toermiddel het eerst beatijgt. In veel gevallen moet men debeoefenaren zoeken onder de meer ontwikkelde en welgeatelde groepen
binnen de samenleving, een zekere elite dus. Eerst fietst de elite,later het gewone volk. Opvallend bijvoorbeeld is de teruggang in hetwielrijden rond 1900. Deze teruggang geldt waarschijnlijk vooral voor de
hogere klesaen. Als iedereen gaat fietsen, verliest het zijn exclusievekarakter en dsarmee zijn santrekkingskracht voor een bepaalde groep
binnen de samenleving. Men gast op zoek naer alternatieven. Op datmoment bieden de auto en de motorboot een goed alternatief. Wanneer deze
voortrekkers, deze elite, in 1914 de weg nsar het buitenland geblokkeerdziet, zoekt men near een alternatief. Blijkbaar biedt het wandelen dit.Bovendien voorziet de auto in de mogelijkheid verre en mooie gebieden opte zoeken. In de jaren twintig wanneer het buitenlands toerisme weer op
gang komt en zich uitbreidt near een bredere leag in de samenleving,
vindt een kleine groep nieuwe mogelijkheden in het berg- en akitoerisme.In de jaren dertig vindt deze groep een goed alternatief in het ruiter-toerisme. Steeda opnieuw ia er sprake van een kleine groep die een
voortrekkersrol vervult. Niet bewuat wellicht, msar vanuit de behoefteaan ieta nieuws, iets anders dan anderen doen. Dat dit gedrag vervolgena
door anderen wordt geïmiteerd, is veelal een onbedoeld effect. Men zou
kunnen atellen dat toerisme, doordat het tijdelijk het vermaak is van
een zekere welgestelde groep, op deze wijze wordt ontwikkeld.

Ook de economische ontwikkelingen oefenen invloed uit op de werk-zaamheden van de ANWB. Economiach slechte tijden werken bedreigend voor
het ledeneantal. Economische teruggang leidt vask tot hogere koatenzonder dat dear werkvermindering tegenover staat. Juist in tijden dat dekosten relatief hoog zijn, moet de ANWB alles in het werk stellen om de
organisatie op peil te houden. Als de inkomsten dalen als gevolg van eendalend aantal leden, heeft dit onmiddellijk gevolgen voor de werkzaamhe-
den. De bond is praktisch geheel afhankelijk van de inkomsten via de
leden. Groei betekent tegelijk ook uitbreiding van de werkzeamheden.
Verschijnselen ala werkloosheid, lage lonen en dergelijke beïnvloeden
het bondswerk onmiddellijk. Hen kan atellen dat de ANWB zeer conjunc-
tuurgevoelig is. Dit wordt uiterasrd minder nearmate de financiële
positie verbeterd en de reserves toenemen.

Eveneene aocieal-culturele ontwikkelingen hebben hun invloed op het
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bondswerk. Het toenemen van de vrije tijd van de arbeidende mens ia van
groot belang geweest voor het werk van de ANWB. Naarmate meer Nederlan-
ders meer vrije tijd krijgen, worden de mogelijkheden tot besteding ook
groter. Door vak- en arbeidersverenigingen bevochten vrije tijd en va-
kantie vergroten het het potentieel voor de ANWB.

Ook het onderwijs heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Door een
betere scholing komt de bevolking tot ontwikkeling. Ontwikkeling en
scholing brengen meer hoog gekwalificeerde arbeiders voort, met als
gevolg een hoger inkomen. Hogere inkomens betekenen meer geld voor
vrijetijdsbesteding. Binnen het onderwijs voltrekt zich ook een deel van
het socialieatieproces. De Nederlander wordt tevens opgeleid tot sport-
beoefenaar en toerist. Er ontstaat vanuit de opvoeding een traditie in
reizen en allerlei vormen van sportbeoefening en recreatie, wearop de
ANWB kan inhaken.

Het verkrijgen van meer vrije tijd, geld en een meer democratisch
georganiseerde samenleving, door verschillende maatschappelijke organi-
saties bevochten, schept nieuwe mogelijkheden voor de ANWB. Zowel het
potentieel aen toeristen breidt zich uit als het aantal werkzsamheden.
De groep waarop de bond zich richt, wordt ateeds breder. Niet slleen de
elite, maar ook andere maatschappelijke groeperingen komen in beeld. Dat
betekent een aenpasaing van het beleid en het werk. Het aanbod van
diensten wordt steeds gedifferentieerder; voor jonge mensen, voor oude
mensen; voor rijke en minder rijke mensen; voor mannen en vrouwen;
dagtochten, korte en lange vakantiea, dichtbij en ver weg.

De vreag die hier gesteld kan worden ia of er eprake is van een
functionele samenhang tusaen vereniging en samenleving. Andera geformu-
leerd is het zo dat kenmerken zowel van de vereniging als van de
samenleving, op een bepaelde wijze interacteren.

De samenleving van rond 1880 vertoont nog in belangrijke mate een
aantal liberale kenmerken. De bovenstroom is ondanks allerlei andere
tendensen nog steeds libersal te noemen, zij het na 1870 in gematigde
vorm. Deze vorm wordt uitgedragen door de zogenaamde jong-liberalen.
Deze jong liberalen onderscheiden zich van de oud-liberalen door hun
aandacht voor de sociale kant van de samenleving. Of zoals Van den
Eerenbeemt het uitdrukt: Hun sociale viaie is economisch gefundeerd (1).
In deze viaie is het ideaalbeeld van de mens een lichamelijk en geeste-
lijk gezond wezen, noodzakelijk om een zo hoog mogelijke bijdrage te
kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van de samenleving.

Als we zien wie de eerste leden zijn, in het bijzonder wie de eerate
bestuuraleden zijn en wat hun idealen, dan blijkt er aprake van een
bepaalde overeenkomat, een 'Wahlverwandtschaft', tussen de vigerende
meatachappij-opvatting en de idealen van de eerate (bestuura)leden van
de ANWB (2). Sport en toeriame worden op rationele wijze ingezet ala
bijdrage aan een gezonde samenleving. Wat voor het individu goed is, is
ook goed voor de samenleving ala geheel. Deze opvatting is typisch
libereal te noemen. Dit idesal kan worden bereikt door opvoeding en
onderwijs.

b. De Interne atructuur ven de ANWB

In de probleematelling zijn enkele kenmerken genoemd die door
Adriaensens en Zijderveld worden onderkend bij vroege verenigingen.

-Een rdealisNsche en morolistische inslag

De doeletellingen van de ANWB hebben bij de aenvang niet alleen te
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maken met een puur peraoonlijke behoefte, om het wielrijden op nationaal
niveau te co~rdineren, maar zeker ook met dieperliggende motieven. Men
ie zich bewust van de mogelijkheden die de fieta behalve als aportmid-
del, kan hebben voor de samenlevíng als geheel. Was dit niet het geval,
dan had men zich niet zoveel moeite gegeven om de Nederlander op de
fiets te krijgen. Enerzijds natuurlijk uit eigenbelang, het clubbelang,
anderzijds ook vaduit de overtuiging dat de fiets als vervoermiddel kan
bijdragen san de ontwikkeling van de economie, aan de ontwikkeling van
de individuele mens in de zin van mogelijkheden tot meer vorming en
onderwijs, als middel om niet alleen de welvsart van een volk te verho-
gen maar eveneena ter verbetering van het welzijn. Regelmatig wordt
gewezen op de weldadige invloed van het fietsen op de lichamelijke
gezondheid. Een goede lichamelijke gezondheid draagt bij tot geestelijke
volksgezondheid. Het fietsen biedt een goed tegenwicht tegen de apannin-
gen die men in het werk oploopt en die de moderne tijd met zich mee-
brengt. Dit allea betekent dat er sprake is van een bepaald inzicht in
zijn eigen tijd, maar ook van een bepaelde viaie, een ideael over hoe
de samenleving eruit zou moeten zien.

Uit verscheidene publikaties van leden van het bestuur van de bond en
uit de voortdurende voorlichting, blijkt het bestaen van een dergelijke
visie. De moeite die men vooral de eerste jaren van het bondsbestasn
doet om te achterhalen binnen welke beroepen de fieta als vervoermiddel
wordt gebruikt en de publikatie van deze gegevens, vormen een duidelijk
bewijs dat men het wielrijden ook buiten het aportgebeuren wil laten
inburgeren. Ook de bemoeienissen met de militaire wielrijders wijzen
hierop. Wat in dit opzicht voor 1900 geldt voor de fieta, geldt na 1900
en met name na 1920 ook voor de auto. De atimulering van het verkeer in
het algemeen en het streven nsar een betere infrastructuur hebben ener-
zijds als doel het toerisme te bevorderen, anderzijds onderkent men het
nut ervan voor het economisch leven.

Deze idealistische, moralistische houding gast gepsard met een grote
persoonlijke betrokkenheid bij de leden van de vereniging, masr ook met
een betrokkenheid van de leden bij de vereniging. De plichten van de
leden gean dan ook verder dan het betalen van de contributie. Elk lid
heeft daernaast de plicht om het aanzien van de vereniging hoog te
houden. Overtreding van deze ongeschreven regel leidt tot een persoon-
lijk ter verantwoording roepen van de overtreder. Ook de ballotage die
door de bond gehanteerd wordt bij het sannemen van leden kan in dir.
licht worden bezien. Het doel dsarvan is niet om bepaelde maatschappe-
lijke groeperingen te weren, zoals bij veel andere organisaties en
verenigingen het geval was, msar om ongewenste individuen te weren.
Ongewenst is iemand die een amet kan werpen op het blazoen van de bond,
niet door msatschappelijke afkomst, msar door onmeatschappelijk gedrag.

Het gevoel van verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij de
leden, leidt er in 1698 toe dat het wielrijden als wedstrijdsport door
de bond wordt afgestoten. De ontwikkeling van het beroepsrennen strookt
niet met de opvattingen over sport bij het bestuur. Men wenst geen
verantwoording te dragen voor de gevolgen die het beroepsrijden voor de
maatschappeiijke carrière van jonge menaen met zich meebrengt.

Het afatoten van de wieleraport is in feite ook het moment wasrop de
ANWB bealuit zich met geen enkele vorm van sport, in de zin van wed-
strijdsport, meer in te laten. Toch blijkt het in de praktijk niet
altijd even gemakkelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen aport
en toeriame. Voor de ANWB ia bepalend of aan een sportieve activiteit sl
den geen wedstrijdkarakter ie verbonden. Juiat de wedkamp in de sport
leidt tot ontwikkelingen die het algemeen belang in de weg staan.

De idealistieche en moraliatische inalag komt ook tot uiting in de



-338-

werkzsamheden met een opvoedend karakter. In het begin moet de nieuwe
weggebruiker leren zich naast andere weggebruikers te gedragen. De ANWB
voelt zich in dit opzicht als het ware persoonlijk verantwoordelijk voor
het gedrag van de wielrijder, zeker wear het de leden betreft. De stimu-
lering van het wielrijden brengt verplichtingen met zich mee. Dit wordt
ook als zodanig ervaren. De eerste tijd als het santal leden nog enigs-
zins beperkt is, is er sprake van een individuele benadering. Wielrij-
ders die zich niet aan de regels houden en die lid zijn van de ANWB
worden persoonlijk door het bestuur op het matje geroepen. Later als het
verkeer zich uitbreidt en het ledenbestand groeit, ia er sprake van een
collectieve benadering door middel van de opvoedkundige kanalen, in het
bijzonder het onderwijs, maar ook door middel van het bondaorgaan De
Kampioen .

Ondanks genoemde opstelling heeft de ANWB zich van sanvang af ten
asnzien van politiek en religie neutraal opgesteld en heeft dus niet
zoals vele andere organisaties op gebied van sport en toerisme, deel
uitgemaakt van het verzuilde systeem. Deze neutrale houding schept de
mogelijkheid om zich met alle vormen van toerisme in te laten en voor
alle mogelijke maatschappelijke groeperingen te werken. De leidrsad bij
het verwezenlijken van de doelstellingen vormt, zoala gezegd, het alge-
meen belang.

Vanuit een streven het algemeen belang te dienen moet ook het plaat-
sen van wegwijzers worden gezien. In eerste instantie om de toerist de
weg te wijzen, maar al snel om elke weggebruiker de weg te wijzen.
Vanuit de optiek van het algemeen belang acht het bestuur het noodzake-
lijk om alle provincies van bewegwijzering te voorzien, ongeacht het
ledenaantal of een financiële bijdrage in de kosten. Op de suggestie om
provincies die een hogere bijdrage leveren op dit punt te bevoordelen,
wordt door het bestuur dan ook afwijzend gereageerd.

-Amateurisme

De periode 1883-1937 wordt gekenmerkt door het feit dat de organisa-
tie gedragen wordt door vrijwilligers die zowel besturen als uitvoeren,
al snel bijgestaen door klerken en ander administratief personeel. De
werkverdeling onder de leden van het beatuur vindt plasta op basis van
belangstelling en 'deskundigheid'. Met deskundigheid wordt hier niet
bedoeld een professionele deskundigheid, masr een deskundigheid die
gebaseerd is op ervaring. Veel ook hangt af van wat men noemt toeval.
Waarom bijvoorbeeld heeft J.C. Redelé de wegwijzerdienst voor zijn
rekening genomen? Niet vanwege zijn deakundigheid op dat gebied. Er
bestond in dat opzicht immers nog niets, zodat hij in geen geval kon
terugvallen op ervaring. Een van de redenen waarom juiat Redelé zich
hiervoor zo sterk heeft gemaakt, kan behalve in het feit dat het zijn
belangstelling had, te maken hebben met het feit dat hij als fabrikant
de beschikking had over veel ruimte, die nu eenmeal nodig wea voor de
opslag van het materiasl.

De deskundigheid wasrover de meeste bestuursleden beschikken, komt
meestal voort uit belangstelling voor bepaslde zaken die in de sfeer van
de vrijetijdsbesteding worden beoefend, soms ook uit de maatschappelijke
werkkring. Voor slle bestuursleden tot 1937 geldt dat zij hun deskun-
digheid niet ontlenen aan een specifieke opleiding.

-Elifair karakfer

In de probleemstelling is voorts gesteld dat bestuureleden van een
vtijwillige organisatie moeten kunnen beschikken over veel tijd en
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financiële middelen. Wie beachikken over veel tijd7 Mensen die niet voor
de kost behoeven te werken. Ook mensen die weliswaar wel voor de kost
moeten werken, kunnen in sommige gevallen over meer dan gemiddelde vrije
tijd beschikken. Bijvoorbeeld mensen in vrije beroepen kunnen over
relatief ineer vrije tijd beschikken dan mensen in loondienst. Voor deze
Laatste categorie liggen de werktijden vast, terwijl de eerstgenoemde
groep veelal in stsat is de werktijden wat flexibeler in te delen.

Uit welke maatschappelijke groeperingen worden nu de leden voor het
bondsbestuur gekozen 7 Opvallend is het sandeel dat fabrikanten en
kooplieden in dit opzicht leveren. Ook burgemeesters blijken relatief
goed vertegenwoordigd te zijn in het bondsbestuur (voor meer informatie
zie bijlage XXIII Biogzafische notities). Uit de analyse die gemaakt is
nsar het ledenbestand ven de beginjaren, blijken ook veel fabrikanten,
kooplieden en handelaren lid te zijn van de ANWB. In dit opzicht wijkt
het Nederlandse ledenbestand niet wezenlijk af van het Duitse of het
Engelse.

Met name de duidelijke vertegenwoordiging van ondernemers en hande-
laren kan gezien worden ala een categorie die behoort tot de zogenaemde
nieuwe middenklasse. Bij de ANWB, met name binnen het bestuur is nauwe-
lijks aprake van de deftige burgerij, dit in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de KNAC. De KNAC stond erom bekend een 'deftige club' te zijn en
werd ook door de ANWB zo beschouwd.

Het bestuur van de ANWB kan meer gezien worden als een afspiegeling
van de moderne samenleving. Dat betekent dat de leden van het bestuur
ook de kenmerken van de moderne samenleving in zich dragen. Dit blijkt
eveneena uit de voortvarendheid en ondernemingazin waarmee nieuwe taken
worden opgepakt. Men neemt zelden of nooit een afwachtende houding asn.
In die zin functioneert de ANWB ale een bedrijf. Voor de ANWB geldt:
stilstand ia achteruitgang. Dit betekent nog niet dat de bedrijfsvoering
overeenkomt met die van een bedrijf. Vanuit de vrijwilligheid van de
uitvoering is dat niet mogelijk. Men moet het werk voor de ANWB immers
in de 'vrije tijd' verrichten. Wel blijkt dat een santal bestuurders de
mogelijkheid heeft om een belangrijk deel van de dag te besteden aen
het werk van de ANWB, anderen daarentegen moeten praktisch allea in de
avonduren en de weekenden doen, zoala voorzitter Bergama.

Als er al sprake ia van een zeker elitair karakter van het beatuur
dan beataet dat vooral in het feit dat deze bestuuraleden meer dan
gemiddeld het geval is, vrijer over hun tijd kunnen beschikken.

In de meeate gevallen blijken de bestuursleden ook wielrijder te zijn
of beoefenen nog andere vormen van eport, terwijl een aantal van hen als
ervaren toeriaten te boek staat. Ervan uitgaende dat in de negentiende
eeuw alleen de gegoede burgerij zich dit alles kon veroorloven, kan men
in dit opzicht stellen dat het bestuur van de ANWB tot een zekere elite
in maetachappelijk opzicht behoorde.

-De ANWB nJs óewegi~ig

Met name in de beginperiode heeft de ANWB iets van een eoort bewe-
ging. De inaignea, het vaandel, bondaliederen en het bondsuniform
wijzen in die richting. Hoewel dit niet lang heeft bestean, vormen deze
uiterlijke tekena toch een bewijs voor de onderlinge verbondenheid en
een onderscheiding ala groep. Deze uiterlijke tekens gean al vrij anel
verloren, voorzover ze reeda kana hadden gekregen. Het bondsuniform
blijkt van aenvang af weinig levenavatbasr. Wellicht heeft dat te maken
met de eard van de organieatie. Zn het voorgaande is reeda gewezen op de
kenmerken van de beatuuraleden, wearin de tijdgeest werd weerspiegeld.
De uiterlijke tekens van onderlinge verbondenheid passen niet erg bij de
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moderne samenleving, wasrin ieder zich juist wenst te onderscheiden vande ander en meer ala individu op de voorgrond wil treden.
Het insigne wordt weliswaar gehandheafd, maar niet meer zozeer als

uiterlijk teken van verbondenheid met de bond, maer meer rationeel als
handig bewijs van lidmaatschap. Het 'movement' karakter van de organisa-
tie komt wellicht nog het meeat tot uiting in de grote collectieve
evenementen, als bondsfeesten en bondatochten, die behalve een intrin-
sieke waarde, ook een wervende functie hebben. Het resultaat is dan ook
een voortdurende groei van het ledeneantal.

Ook de interne structuur van de vereniging wordt mede bepaald door de
omgeving. Het ledenbestand en de bestuurssamenstelling vormen een af-
spiegeling van het democratiseringsproces van de samenleving. Bestonden
beide eanvankelijk uit vertegenwoordigera van de hogere msatschappelijke
klassen, geleidelijk zien we een verachuiving en verbreding naar andere
meatschappelijke klassen. Men heeft dit vanaf het begin nagestreefd, wat
een logisch gevolg is op baeis van de idealen van deze groep. Een van de
bewijzen voor dit atreven vormt de, in verhouding tot veel andere vere-
nigingen, zeer lage contributie. Deze werd bewust lasg gehouden om het
drempelverlagend effect. Wilde men mensen uit lagere maatachappelijke
klesaen weren, dan wea de meeat eenvoudige maatregel een zodanig hoge
contributie dat deze door genoemde categorie niet was op te brengen.

Kenmerkend voor de ANWB is de kleine centrale organisatie met een
wijdvertAkt net van gedecentraliseerde vrijwilligera. Men kan stellen
dat de ocganisatiestructuur in feite zeer rationeel is. De kosten laag
en het redement hoog. De lijnen tusaen bestuur en uitvoering zijn zeer
kort, wasrdoor een slagvasrdig beleid mogelijk is.

Opvallend in deze contructie is het relatief geringe aantal belangen-
conflicten binnen de organisatie. Dat heeft ondermeer te maken met het
feit dat de belangen van de leden en het bestuur in belangrijke mate
parallel lopen. Er is nauwelijks sprake van belangentegenstellingen.
Bovendien is het feit dat men te maken heeft met een organisatie wearin
het begrip vrijwilligheid een belangrijke rol speelt, hierbij van wezen-
lijk belang. Er ia aprake van een hiërarchisch gestructureerde interac-
tie in tegenstelling bij organisaties met een bureaucratisch karakter,
wear deze op machtsrelatiea ateunt (3). De sporadisch voorkomende con-
flicten binnen het beatuur hebben soma te maken met macht, bijvoorbeeld
als het algemeen bestuur vindt door het dagelijks bestuur te worden
gepasseerd bij zaken waerin het algemeen beatuur beslissingsbevoegdheid
heeft. Het kan ook uitgelegd worden ala een worsteling met de democrati-
sche regela. Wel kan men stellen det het dagelijks bestuur een bepaald
belang inperkt ten behoeve van een ander belang,in genoemd voorbeeld het
democratisch belang opgeoffert ean het verenigingabelang.

Anders is in de relatie tusaen de ANWB en andere belangenpartijen.
Dsarbij is sprake van een voortducende concurrentie en competitie, soms
ook van samenwerking en in uitzonderlijk geval van conflicten. Daar wasr
men ieta verwacht in het voordeel van de bond is aprake van samenwer-
king, dit geldt bijvoorbeeld ten opzichte van de verachillende overhe-
den. Men heeft dasrvan weinig concurrentie te verwachten integendeel.
Het is voor de bond van groot belang de overheid te intereaseren voor
zijn werk, met name dear waar het het slgemeen belang betreft. Ook
Beckera wijst in zijn disaertatie op de goede relatie tussen overheid en
ANWB, maar hij verbindt dit ean het burgerlijk zijn van de asaociatie
(4). Alle burgerlijke aesociatiea zouden in die periode een 'vriendelij-
ke en harmonieuze relatie' met de overheid in atand houden. Op zichzelf
is dat niet zo vreemd. Het associëren gebeurt met een bepeald doel . Men
wil een situatie waarmee men niet tevreden is veranderen. Om dit te



-341-

bereiken heeft men in een aantal gevallen de medewerking nodig van
anderen. De aard van de doelstellingen van de ANWB heeft als consequen-
tie dat men, wil men veranderingen bewerkstelligen, dearbij de overheid
nodig heeft die de verantwoording heeft voor het scheppen van een wette-
lijk kader. Juist dat kader biedt een bepaalde zekerheid dat bevochten
verworvenheden behouden blijven. De relatie met de overheid wordt door
de ANWB bewust positief ingevuld met als doel zo veel mogelijk invloed
te krijgen vie dat kanaal.

De periode van 1883-1937 staat nog geheel in het teken van een vrij-
willige organisatie. De kenmerken die in het voorgaande getoetst zijn,
zijn alle in meerdere of mindere mate aanwezig. Wel valt een ontwikke-
ling waar te nemen in de richting van een vervaging van genoemde kenmer-
ken en ontwikkelt de organisatie zich in de richting van een meer be-
drijfsmatig opgezette organisatie.

Tot 1937 is geen sprake van een professionele organisatie, in die
zin dat degenen, die het werk verrichten, dat doen op basis van speci-
fieke kennis, noch van een bureaucratische organisatie. 2elfs voor de
eerate drie directeuren geldt nog dat ze voor hun taak zijn uitverkoren
op basis van bepaalde persoonlijke eigenschappen, die weliswaar gunstig
zijn voor het werk van de ANWB, maar niet op basis van specifieke
vakkennis. Geen van hen heeft een specifieke vakopleiding genoten, die
noodzakelijk is voor het bondswerk. In die zin zijn ook deze directeu-
ren nog amateurs, evenals het bestuur.

Wel wordt in 1930 het beleid en het bestuur gescheiden, wat gezien
kan worden als een eerste aanzet in de richting van een minder amateu-
ristische asnpak en een meer planmatige, bedrijfsmatige opzet. Een
eerste stap ook in de richting van een professionele organisatie. De
verantwoordelijkheden worden wel enigszins gespreid, maar de eindver-
antwoordelijkheid blijft nog geheel bij het bestuur. Hoewel er door de
aanstelling van directeuren gestreefd wordt naar een meer rationele
bedrijfsvoering, waarmee men hoopt te kunnen bezuinigen, komt dit niet
direct Got uiting in het uitgavenpatroon van de ANWB.

Uit de cijfers valt op te maken dat er sprake is van een zekere
sanering van bepaslde werkzasmheden. Het dearmee vrijkomende geld wordt
echter weer besteed san nieuwe en verbetering van bestsande werkzsamhe-
den.

Het belang van de ANWB

Actie ontstaat uit een probleemsituatie en is dus steeds verbonden
met de aanwezigheid van behoeften die om vervulling vragen. Men spreekt
van een belang wanneer in deze behoeftebevrediging een zekere permanen-
tie en dwangmatigheid aanwezig is, zodat het tot beginsel van handelen
wordt. Men spreekt van een gemeenachappelijk belang wanneer de probleem-
situatie meerderen raskt en georganiseerd wordt behartigd. Rond 1883
sluit een santal wielrijders zich saneen met als doel het wielrijden te
vergemakkelijken en te verapreiden onder het volk.

De ANWB levert een belangrijke bijdrage in de opvoeding tot wielrij-
der, tot verkeersdeelnemer, msar ook tot natuurgenieter. Vanuit eerder
genoemde idealen zijn ook de doelstellingen te begrijpen. Het versprei-
den van het wielrijden onder de bevolking en het verschaffen van een
aantal voorwearden om dit streven optimale kansen te geven. Deze kansen
worden het best gewasrborgd als de weerstanden die er bestsan worden
weggenomen en er omstandigheden worden gecreëerd die het fietsen verge-
makkelijken. Voorlichting, het sanleggen van rijwielpaden, het vervaar-
digen van kaarten en het plaetsen van wegwijzera e.d. blijken voor dit
doel uitermate geschikt. Als de maatachappelijke omstandigheden zich
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wijzigen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de motor met de vele
toepassingsmogelijkheden, veranderen ook de doelstellingen en het hande-
len van de bond. Steeds wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om het
voortbestaan van de vereniging te wasrborgen, ingegeven door de genoemde
idealen.

We zijn er van uit gegaan dat verenigingen een rol kunnen spelen in
het procea van aociale verandering, van institutionalisering van bepaal-
de behoeften. Dit geldt vooral in die sectoren waar nog geen of weinig
sprake is van vermaatschappelijking van bepaalde cultuurelementen of
waarden. Men kan vaststellen dat de ANWB in dit opzicht een belangrijke
bijdrage heeft geleverd op het gebied van de vrijetijdsbesteding.

De ANWB heeft in dubbel opzicht het wielrijden gestimuleerd. Ener-
zijds door het volk menteal rijp te maken en de weg vrij te maken voor
het gebruik van het rijwiel, enderzijds door ook dsadwerkelijk de wegen
te banen. De ANWB heeft als particuliere instelling de eanleg van rij-
wielpaden en wegen voor een deel zelf ter hand genomen, voor een ander
deel ter hand laten nemen. In meer dan één opzicht heeft de ANWB dua de
wegen gebaand voor een meer mobiele bevolking. Door het wielrijden en
later het autorijden, het wandelen, de watersport en het reizen in het
algemeen te stimuleren, heeft de ANWB ook een bijdrage geleverd in de
besteding van de vrije tijd. Door de vele informatie over allerlei
toeristische gebieden, het verstrekken van adviezen en documenten, het
samenstellen van reisbeschrijvingen, het betrekken van hotels en andere
instellingen bij het werk van de bond, heeft de ANWB bijgedragen san de
vezbreiding van een vorm van vrijetijdsbesteding, het toerisme en de
recreatie. Voor de doorsnee onervaren toerist, en bijna elke Nederlander
behoorde in die tijd tot deze categorie, bood de ANWB de helpende hand,
waardoor het reizen minder problemen behoefde op te leveren.

Ook ten sanzien van de ontwikkeling van het verkeer, de verkeersrege-
ling en wetgeving heeft de ANWB de nodige bijdragen geleverd. Op de
opvoedende teak ia eerder reeds gewezen. Dit heeft onder andere tot
gevolg gehad dat binnen het onderwijs aandacht wordt besteed aan het
verkeersonderricht.

Eveneens op het gebied van natuurbehoud heeft de ANWB naast versprei-
den van voorlichtingsmaterieal en platen, waarop ongewenst gedrag wordt
afgebeeld, een opvoedende rol gespeeld.

Verder heeft de ANWB een belangrijke atimulans geleverd in de parti-
cipatie van de overheid bij het verkeer, de wegenaenleg en het natuurbe-
houd, weardoor aanpak op grote schael, zelfs nationaal mogelijk wordt.
Verbetering van de infraetructuur heeft het nodige bijgedragen san de
economische ontwikkeling. De 'Groote en Noodklokvergadering' van 1925 en
1926 hebben voor het eerst op grote scheal alle krachten op het betref-
fende gebied gebundeld, waardoor de bevolking in relatief ruime mate
bij het probleem wordt betrokken.

Men kan stellen dat de ANWB op tal van terreinen een bijdrage heeft
geleverd aan het bewustwordingaproces van de samenleving en de democra-
tisering van de samenleving. Als democratiach opgezette organisatie
leverde men ala zodanig reeds een bijdrage. Binnen de organisatie kregen
de leden door middel van de algemene vergadering en later door middel
van de stemgerechtigden invloed op het bestuur, ook al werd dat wel eens
door tegenstanders ontkend en soms ook door eigen leden. Gewezen is op
de problemen die de leden wel eens hadden met het democratische spel.
Dit had in de regel minder te maken met een ondemocratische structuur,
dan wel met het geen gebruik maken van het democratisch recht. In elk
geval zijn de leden eteeds hetzij direct, hetzij indirect betrokken
geweest bij de grote lijnen van het bestuur. Bovendien hadden de leden
als collectief de macht om het bondswerk al dan niet te onderateunen.
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Onvrede met het bondswerk heeft in de praktijk nooit tot omvangrijke
daling van het ledental geleid, althans niet tussen 1883 en 1937.

De vraag die men zich vervolgens kan stellen is of de ontwikkeling
binnen de ANWB, zoals boven omschreven, al dan niet essentieel afwijkt
van wat in het buitenland ia gebeurd. Voor zover dit mogelijk was ia in
het onderzoek met betrekking tot details verwezen naar andere bonden.

Dat er sprake is van parallelle ontwikkelingen mag worden veronder-
steld, alleen al vanwege het feit dat de meeste bonden in dezelfde
periode zijn ontstaan. België heeft zich vooral op Frankrijk en Engeland
georiënteerd. Opvallend is dat er parallellen zijn waar te nemen in de
ontwikkeling van de industri~le ontwikkeling en de ontwikkeling van de
wielerbonden. Na Engeland volgt in 1881 Frankrijk, in 1882 België en in
1883 Nederland. De oprichting van de Belgische club, de (K).B.W.B.
vertoont veel overeenkomsten met die in Nederland, terwijl de doelstel-
lingen eveneens weinig verschil vertonen. Het belangrijkste verschil
tuesen de Belgische en de Nederlandse club is het feit dat de Belgische
bond het zwaartepunt is blijven leggen op het wielrijden. In 1895 komt
het in de R.B.W.S. tot een scheuring, nadat 'dissidenten' de Touring
Club van België hebben opgericht. In feite gebeurt het omgekeerde van
wat in Nederland plaatsvindt. In Nederland splitat het wielrijden zich
af van de bond, in België het toeriame. Men verwijt de bond te weinig
belangstelling voor het toerisme (5). Ook in Nederland wordt in die
jaren veel eandacht besteed asn het wielrijden, maar wordt eveneenshet
toerisme niet verwaarloosd. In de meeate landen heeft zich een ontwik-
keling voorgedean zoals in België. Uitzonderingen vormen Nederland en
Italië. Zonder over cijfera te beschikken, is er door de ANWB wel regel-
matig op gewezen dat de bonden die het wielrijden geheel hebben afge-
splitst van de toeristenbond, een minder sterke groei van het ledenaan-
tal hebben gekend.

In hoeverre er overeenkomsten zijn tussen de verschillende bonden is
niet duidelijk, wel weet men dat er veel contacten waren tussen de
verschilende buitenlandae en Nederlandse toer- en wielerbonden, die met
de oprichting van de L.I.A.T. een meer structureel karakter krijgen. Het
is bijvoorbeeld bekend dat de ANWB voor de reorganisatie van 1930 bij
andere Europese bonden informeert naar de samenstelling van het bestuur,
de werkwijze, de verantwoordelijkheden en de vertegenwoordiging van de
leden in de algemene vergadering. Het is dus zeer wel mogelijk dat het
model van de verschillende organisatie in grote lijnen overeenkomt.
Via het L.I.A.T. worden ervaringen op inhoudelijk gebied uitgewisseld.

Ook het Europese verkeerssysteem (regels en bewegwijzering) is op deze
wijze tot stand gekomen. Het zou op zich interessant zijn een verge-
lijkende studie uit te voeren nasr de ontwikkelingen van de verschillen-
de Europese bonden. msar dat is op dit moment en binnen het kader van
deze studie onmogelijk.



-344-

SAMENVATTING

In deze studie wordt sandacht besteed aan de vereniging die zich in
Nederland ala eerate op nationaal niveau heeft beziggehouden met het
wielrijden als wedstrijdsport en wielrijden als toeristische bezigheid.

Het betreft hier een historische studie naar het ontstaan, voortbe-
staan en betekenia van de vereniging ANWB als instituut; object van
studie is dus het institutionaliseringsproces.

Waarom ontstasn in de 19e eeuw zoveel verenigingen7 Het moet te maken
hebben met bepaalde maetschappelijke ontwikkelingen. De 19e eeuwse mens
wordt zich bewust zelf richting te kunnen geven ean de msatschappelijke
ontwikkeling, door sanwending van zijn geestelijke vermogens. Steeds
meez bezigheden worden in organisatorisch kader geplaatst en systema-
tisch aengepakt. Dit leidt tot industriële, agrarische en verkeers-
revolutie en tot georganiseerde en systematische vormgeving van allerlei
maetschappelijke verschijnselen. Een van deze msatschappelijke ver-
schijnaelen is de opkomst van de sportbewegingen als reactie op de
negatieve gevolgen van de nieuwe maatschappelijke structuur. De oor-
aprong ligt evenala van de induatriële ontwikeling in Engeland.

Enerzijds wordt sport en ontspanning gezien als tegenwicht tegen de
negatieve gevolgen van de nieuwe msatachappelijke orde, anderzijds
komt sport en ontspanning in de greep van deze zelfde meatschappelijke
structuur en geat in toenemende mate dezelfde kenmerken vertonen als
elle andere mastschappelijke verschijnselen. De ANWB kan gezien worden
als een instrument in dit proces. Niet alleen is er sprake van bein-
vloeding vanuit allerlei maatschappelijke veranderingen richting ANWB,
eveneens geven ontwikkelingen binnen de ANWB mede vorm asn een aantal
meatschappelijke verschijnselen.

Om de wisaelwerking tussen meatschappelijke ontwikkelingen en het
ontatsan en voortbestasn van de ANWB san te geven, wordt pez hoofdstuk
een korte beachrijving gegeven van de aociaal-economische en sociaal-
culturele ontwikkelingen in Nederland, wearna een overzicht volgt van
veranderingen op het gebied van sport, toeriame en verkeer. Vervolgens
wordt een beschrijving gegeven van de feitelijke ontwikkelingen binnen
de ANWB, wsarbij de nadruk ligt op doeleinden en middelen. Elk hoofdatuk
wordt afgesloten met een korte analyse.

Inleiding

Een van de nieuw opkomende sporten betreft het wielrijden. Aanvanke-
lijk sls kermisattractie gepresenteerd, ontwikkelt het wielrijden zich
tot wedstrijdsport. Dit wordt mogelijk gemsakt door de georganiseerde
vorm wearin het ter hand wordt genomen; door de inschakeling van weten-
schap en techniek, wat leidt tot verbetering van het materiaal; en door
het proces van verzelfatandiging, wearin aport zich ontwikkelt tot een
verachijnael met eigen wetten en normen.

Aanvankelijk wordt het wielrijden beoefend door een kleine groep min
of ineer welgestelden. Fietaen is rond 1880 nog geen alledaags ver-
schijnsel en stuit bij een belangrijk deel van de bevolking nog op grote
weerstanden, wat tot uiting komt in moleatatie en mishandeling van
wielrijders. Tochten worden daarom dan ook meestal in groepsverbend
gemaskt.

Zo kan het gebeuren dat leden van de Haarlemae en de Haagse club op
een zondagse tocht elkaer ontmoeten. Na wederzijdse kenniamaking worden
plannen gesmeed om te komen tot oprichting van een overkoepelende bond.
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De captaina van beide clubs zijn uit Engeland afkomstig en lid van de
daar reeds bestaande club de Cyclist Touring Club.

Hoofdstuk 1: De A.N.W.B. gaat aan zichzelf ten onder

Het is niet verwonderlijk dat de Nederlandse club near Engels model
wordt opgezet. Op 1 juli 1883 heeft de oprichtingsvergadering plaats
te Utrecht. Hierbij is het merendeel van de bestaande Nederlandse clube
vertegenwoordigd. De nieuw opgerichte bond krijgt de naam 'Het Neder-
landsche Vélocipediatenbond', afgekort N.V.S.

Om de bond een meer Nederlandae nsam te geven wordt in 1885 bealoten
de N.V.B. om te dopen in het Algemeen Nederlandsch Wielrijdere-Bond,
A.N.W.B.

De doeletellingen van de bond komen eamengevat hierop neer: men wil
- het toeren bevorderen door de aenatelling van bondsvertegenwoordi-

gers in het land en door het uitgeven van kaarten en handboek
- het ondezling verkeer tusaen de verechillende clubs bevorderen
- nieuwe plsatselijke clubs oprichten
- de rechten van de wielrijder handhaven
- wedstrijden houden

Eenieder van onbeaproken gedrag kan zich sanmelden ale lid van de
ANWB. Wel besteat er een vorm van ballotage om te voorkomen dat onmaat-
schappelijke individuen lid worden. Ook verenigingen kunnen zich als
lid sanmelden.

De eerate leden van de bond zijn vooral afkomstig uit de gegoede
klasse, zijn jong en van het mannelijk geslacht. De stedelijke bevolking
fietst meer dan de plattelandebevolking, terwijl de eanwezigheid van
natuurgebieden eveneena een atimulans blijkt voor het wielrijden.

Naarmate de welvaart atijgt, de vzije tijd toeneemt en de fiets
goedkoper wotdt, groeit het eantal wielrijdera en breidt zich uit naar
andere msatachappelijke klesaen.

Het werk van de ANWB zicht zich enerzijda op het individuele belang
van de leden, anderzijda op het algemene belang. Behalve de bevorde-
ring van het wielrijden ala sRort en het toerisme, heeft de bond zich
in de periode 1883-1898 ook beijverd om het wielrijden in dienet te
atellen van het zakelijke verkeer. O.e. door middel van het daedwerke-
lijk beatrijden van belemmeringen ala tollen en plaatselijke verordenin-
gen, het asnleggen van fietspaden, het plastaen van borden en het
wijzen op het mastschappelijk nut van het rijwiel in allerlei publika-
ties. Ook de opvoeding van de wielrijder tot verkeersdeelnemer wordt ter
hand genomen. Ten behoeve van de wielrijder in het bijzonder, wordt een
zekere aervice geboden in de vorm van eanbevolen reparateurs, rijwiel-
vervoer per apoor, verzekering tegen ongelukken en rechtsbijstand bij
juridieche geachillen inzake ongevallen en aankoop van rijwielen.

Om de onderlinge band tussen de leden te versterken worden jaarlijks
enige feeaten georganiaeerd, gekoppeld ean de bondswedatrijd en aan de
algemene vergadering. Van deze feeaten en wedstrijden geat tevena een
wervende kracht uit en ia derhalve een van de belangrijkete propaganda-
middelen.

De band tuesen bestuur en leden wordt in atand gehouden door het
bondaorgaan De Kampioen.

Het bestuur van de bond wordt gevormd nsar gemeentelijk model. De
leden van de vereniging vormen het beatuur. Elk dietrict (provincie)
kan hiervoor volgena een bepaelde verdeelsleutel een of ineerdere afge-
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vaardigden voorstellen. De gekozen afgeveardigden vormen samen het alge-
meen bestuur dat tot taak heeft de zaken van de bond, zoala vastgelegd
in de statuten, te leiden.

Het algemeen bestuur kiest uit zíjn midden het dagelijks beatuur dat
de dagelijkse leiding van de bond op zich neemt.

Behalve door vertegenwoordiging via het algemeen bestuur, kunnen de
leden invloed uitoefenen via de algemene vergadering. De algemene
vergadering is de wetgevende macht binnen de vereniging en komt eenmaal
per jsar bijeen. In de praktijk blijkt nauwelijks gebruik gemaakt te
worden van dit recht, zodat in 1891 een nieuwe constructie wordt voorge-
steld. Evenals voor het algemeen beatuur worden voor de algemene verga-
dering afgevaardigden gekozen. Deze afgevaardigden krijgen de naam
'Stemgerechtigden in de algemene vergadering'.

Om het werk zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren worden in alle
districten zogenaamde consule benoemd, belast met het verzamelen van
gegevens betreffende de streek waar ze wonen, zodat deze kunnen worden
opgenomen in het Handboek.

Voorts wordt per district een afdelingsconsul aangesteld. Hij advi-
seert met betrekking tot de eanstelling van de consuls, schrijft afde-
lingstochten uit en onderhoudt de contacten met de cansuls. De hoofd-
consul tenslotte vervult de functie van voorzitter van de commissie van
reisaengelegenheden en ia verantwoordelijk voor het Hendboek en de
Reiswijzer. Ook de ozganisatie van wedstrijden komt voor zijn rekening.

De werkzaamheden van de bond worden toebedeeld aen verschillende
commissies onder leiding van een lid van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur, waarin ook de hofdredacteur van De Kampioen
is opgenomen, krijgt bij zijn werkzeamheden hulp van klerken.

Geleidelijkaan verandert het karakter van de sport, ondez eerderge-
noemde factoren. De wedstrijdsport wordt steeds professioneler beoefend
en roept ongewenate ontwikkelingen op, zoals de komat van de 'bookma-
ker'. Deze ontwikkeling valt niet te rijmen met de idealisatische en
morelistische opvattingen van het beatuur, zodat men moet besluiten de
wedstrijdsport wsaraan men zelf het nodige heeft bijgedragen, af te
stoten. Er wordt een nieuwe wieleraportbond opgericht: de Nederlandsche
Wieler-Unie, die echter apoedig wordt verdrongen door de Nederlandache
Wieler-Bond, de N.W.B.

De ANWB besluit verder door het leven te gaan als toeriatenbond.

Hoo(datuk 2: De ANWB wordt algemene toeristenbond van Nederland, 1898 - 1918

Vanaf 1898 luidt de nieuwe nsam van de bond, A.N.W.B. Toeriatenbond
voor Nederland. In deze periode verachijnt ook de auto als nieuwe
technische verworvenheid ten tonele. De oprichting van de Nederlandache
Automobiel Club, N.A.C., belet de ANWB niet ook het autotoeriame ter
hand te nemen. De aandacht geat in toenemende mate uit naer alle vormen
ven toerisme en verkeer. Het wegennet in Nederland is nog niet berekend
op het nieuwe verkeer. Bovendien atelt de auto andere eisen ean wegen en
bewegwijzering dan het rijwiel. Door middel van onderzoek en advisering
tracht de ANWB de overheden te betrekken bij de nieuw ontstane proble-
men. Dearbij wordt samenwerking gezocht met rijwielpadverenigingen en
de (Koninklijke) Nederlandse Automobiel Club, de (R)NAC.

Tijdena de Eerete Wereldoorlog, waarin Nederland zich neutraal
opstelt, wordt het werk van de ANWB zeer bemoeilijkt. Het buitenlande
toerisme komt vrijwel geheel etil te liggen, evenala het gemotoriseerde
verkeer, dit lsatste ala gevolg van brandstof-tekort. Ale gevolg van
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de verhoogde belangatelling voor de natuur en de voornoemde problemen
met het verkeer, ontwikkelt zich in deze periode het wandeltoerieme.

De AtJWB maskt in deze fese van zijn geachiedenis een moeilijke tijd
door. Ondanks de groei van het ledenbestand blijken de uitgaven te hoog
in relatie tot de inkomaten. Men probeert zoveel mogelijk werk naaz zich
toe te trekken, weardoor met name de sportverenigingen zich bedreigt
voelen. Men verwijt de ANWB 'sportieve' annexatie en bovendien een
weinig democratisch bestuur. Deela wordt deze kritiek ter harte genomen,
deels ook terzijde gelegd.

Hoofdstuk 3: Een perlode van differentiatie, Integratie en bundeling van krachten
1918 - 1930

Het sociaal-economisch klimaat na 1918 leidt tot een snelie democra-
tisering op het gebied van verkeer en toerisme, met alle gevolgen van
dien. De fieta is reede gemeengoed, het auto- en motorbezit breidt zich
anel uit. Ala gevolg van de verbeterde levensomstandigheden, hogere
lonen, meer arbeid en meer vrije tijd, breidt het toeriame zich uit naar
andere msatachappelijke groeperingen. Voor een deel wordt dit opgevangen
door verachillende verzuilde organisatiea, voor een deel ook door de
ANWB. De belangrijkate werkterreinen na 1918 vormen het verkeer, natuur-
behoud, binnen- en buitenlande toerieme. Voor het vervullen van de
doelstellingen is men afhankelijk van de samenwerking met andere organi-
satiea. De krachten worden in toenemende mate gebundeld, enerzijda om
druk te kunnen uitoefenen op het nog ateeds falend overheidsbeleid
inzake wegenaanleg en natuurbescherming, anderzijds om weerstand te
bieden ean de toenemende concurrentie. Als gevolg van het groeiende
verkeer wordt ook verkeersopvoeding van steeds groter belang. De ANWB
tracht hierean een bijdrage te leveren door het op grote schaal ver-
epreiden van voorlichtings- en lesmaterieal.

Ook internationeal gezien groeit de eamenwerking. De in 1898 opge-
richte Ligue Internationale Asaociation dee Touristes, L.I.A.T., wordt
als gevolg van de oorlogstoestand in Europa opgeheven en in 1919 vervan-
gen door de Alliance Internationale du Touriame, A.I.T.
In 1925 komt een internationasl eamenwerkingsverband tot stand tusaen
A.I.T. en de Aaeociation des Automobile-Clubs en de Conseil Central du
Tourisme.

Het het toenemende toerisme neemt ook het santal bondsinatellingen
toe, zoala hotels, reatauranta, pensiona, café's en verzekeringen.

Ondanka de groei van het santal leden heeft het beatur van de ANWB op
het eind van de jaren twintig met grote problemen te kampen. Het dage-
lijka beatuur wordt oud. De meeste leden vervullen al jaren dezelfde
functie binnen het beatuur. Er ie nnuwelijks voor opvolging gezorgd,
ondanka voortdurend aandringen van de voorzitter. Finnncieel gezien
lijkt de bond enigazina boven zijn stand te leven. Voor wegenverbete-
ring, wegwijzera en De Rampioen wordt te veel geld uitgegeven. In 1929
bealuit het bestuur tot een grondige reorganisatie van de totale orga-
nisatie.

Hoofdstuk 4: Een nleuwe generatie treedt aan, een tlJdperk wordt afgesloten,
1930 - 1937

De beginjaren dertig atean geheel in het teken van de reorganisatie.
Belangrijkate wijziging vormt het feit dat de aerkznamheden die tot
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dan toe bij speciale commissies waren ondergebracht, onder leiding van
een lid van het dagelijks bestuur, nu worden ondergebracht in drie
sectoren, elk onder leiding van een directeur. De nieuwe verdeling is
als volgt: Algemene Zaken, Toerisme en Wegen en Verkeer.

De belangrijkste werkzaamheden tussen 1930 en 1937 hebben betrekking
op een meer professionele propaganda, wat vooral van belang is in econo-
misch slechte tijden zoals de jaren dertig. Nieuwe vormen van toerisme
dienen zich ean, zoals het luchttoerisme, en skitoerisme, terwijl het
ruitertoerisme, het wandel- en watertoerisme weer nieuwe impulsen krij-
gen. Voor het eerst ook gaat de ANWB zich ook met het reeds langer
bestaande kampeertoerisme bemoeien. Hoewel het buitenlands toerisme
groeit, ondervindt het toch in toenemende mate problemen in de vorm van
sllerlei belemmerende voorschriften. De werkzasmheden op dit terrein
nemen zodanig toe, dat het bestuur overgaat tot het openen van bijkanto-
ren in het grenagebied.

Op het gebied van de serviceverlening wordt vooral gewerkt aan
kwaliteitsverbetering, met neme van hotels en ean de uitbreiding van het
aantal bondsverzekeringen.

De wegenverbetering krijgt aanvankelijk een sterke impuls als gevolg
van de instelling van het Wegenfonds, waarin de motorrijtuigen- en
rijwielbelasting worden gestort. Onder invloed van de tijdsomstandighe-
den dreigt er concurrentie te ontstasn tussen de spoorwegen en de wegen-
aanleg. Samen met andere verkeersorganieatiea verzet de ANWB zich tegen
de plannen van de overheid, echter zonder veel resultast.

Kenmerkend voor deze periode is de meer zakelijke bedrijfsvoering,
waardoor tevens een grotere afatand ontstaat tussen leden van de
vereniging en het bestuur. De inzet van vrijwilligers wordt vervangen
door een apparaat van betsalde functionarissen en medewerkers, waardoor
het verenigingskarakter afneemt.

Samengevat kan men stellen dat de betekenis van de ANWB voor de
samenleving vooral ligt op het gebied van het toeriame en het verkeer.
Als intermediaire organisatie heeft de ANWB zich als machtafactor opge-
worpen tussen enerzijds de individuele belangen van de toerist en de
verkeersdeelnemer en anderzijds de overheid. De ANWB heeft samen metandere organisaties een rol gespeeld bij de totstandkoming van wetten
en beleid. Enerzijds was het streven van de bond gericht op het behoud
van zijn poaitie, anderzijds op verandering in de samenleving. Door het
naar zicn toetrekken van vele functies heeft de ANWB zichzelf gemaakt
tot een organisatie die moeilijk meer weg te denken is. De betekenis
voor het individu ligt vooral in de belangenbehartiging.

De groei van de organisatie en de eisen welke aen een moderne organi-
satie worden gesteld, hebben geleid tot een in!erne verandering, wasrbij
het verenigingskarakter wordt omgebogen in de richting van een bedrijfs-
matig opgezette organisatie, tot een dienstverlenende instantie. Erontataat tussen bestuur en leden een apparaat dat de belangen van de
leden gaat behartigen, wasrdoor de inzet van de leden zelf steede minder
noodzakelijk wordt. Persoonlijke verhoudingen maken plaats voor zake-
lijke verhoudingen. Was de vereniging voor de leden van het beetuur nogmiddel tot verwezenlijking van de gestelde doeleinden, voor de functio-
narissen wordt de organisatie weer doel op zich. Het streven zal daarom
gericht zijn op stabiliteit en zekerheid. In dit stadium van de ontwik-
keling ontstaat de tendens tot concentratie in grotere samenwerkings-verbanden en centralisatie van macht, gepeard aen een groei van het
ambtelijk-bureaucratisch apparast. De baeis hiervoor is in de jaren
dertig gelegd.
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SUMMARY

BEATEN TRACKS FOR MOBILITY AND LEISURE ACTIVITIES

The ANWB as a voluntary associatlon, 1883 - 1937 c 1~

In this study attention is paid to the association which in the
Netherlands, for the first time ever, concerned itaelf on a national
level with cycling sa a competitive sport and cycling as a tourist
activity.

It concerna here a hiatorical atudy of the coming into existence, thecontinued ezistence and the aignificance of the association of the ANWBas an institute; therefore the aubject of this study will be the insti-tutionalizing procesa.
Why do so many easociations come into being in the 19th century7There ie bound to be a relation with certein eocial developments. 19thcentury man becomea aware of the fact that he himself ia able to directsocial development by uaing his mental abilities. More and moreactivitiea are fit into organizational cadres and are dealt withsystematically. This leade to a revolution in industry, agriculture andtraffic and to the organized and systematic modelling of all sorts ofsocisl phenomena. One of these sociel phenomena is the emergence of thesports organizationa as a reaction to the negative consequences of thenew social order. It has ita origins, just like the industrialdevelopment, in England.
On the one hand sports and recreation are looked upon as counter-weights against the negative consequences of the new social order, onthe other hand sporte and recreation are profoundly influenced by thatsame socisl order, and, to an increasing degree, ahow the samecharacteristics ea compared to all other social phenomena. The ANWB canbe conaidered an instrument in this process.

Not only is it a matter of all kinda of aocial changea which influencethe ANWB, but developmenta within the ANWB alao mould a number of aocialphenomena.
In order to ahow the interaction between aocisl developmenta and thearising and continued eziatence of the ANWB, a short deacription isgiven per chapter of the socio-economic and aocio-cultural developmentsin the Netherlanda, after which a aurvey follows of changes in the fieldof sports, touriam and traffic. Further a description ia given of thefactual developmenta within the ANWB, which emphasisea the enda andmeana. Each chapter will be concluded with a short analysis.

Introductlon

One of the new aporta that ariae ie cycling. Originally preaented eaa fairground attraction, cycling developa into a competitive aport.This ie made posaible by the organized form in which it ia taken tohand; by making use of acience and technology, which leada to improvedmateriala; and by the proceae of becoming independent in which sportdevelope into a phenomenon with laws and atandarda of ita own.

(1) A.N.Y.a. - Alassena Nsdsrl~nds~ YlalriJdsrsbond -
Ro~sl Dutch iwrinó Clob
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In the beginning cycling is practised by a small group of the more or
lesa well-to-do. Around 1880 cycling is not a common phenomenon yet and
it still encountera a lot of resistance from an important part of the
population, which is manifested by assault and battery of cyclists.
Therefore cycling trips are ususally made in groups.

And so it comes to pass that membera of the clubs from Haarlem and
The Hague meet each other on a Sunday outing. After becoming mutually
acquainted plans are made to come to the formation of an umbrella
organization. The captains of both clubs are from England and are
members of the Cyclist Touring Club which already exists overthere.

Chapter t: the ANWB becomes undone es a consequence ot Rs own conduct

It is not aurpriaing that the Dutch club is set up according to the
English model. On lst July 1883 the inaugural meeting takes place in
Utrecht. At this meeting repreaentativea of the majority of the
existing Dutch cluba are present. The newly formed union is given the
name of 'Het Nederlandsch Vélocipedistenbond', abbreviated to N.V.B.

In order to give the union a more Dutch-sounding name it ia decided
in 1885 to rename the N.V.B. into 'het Algemeen Nederlands Wielrijdera-
Bond, A.N.W.B.
The objectives of the union can be summarized as follows:
- promoting cycling by appointing union representativea throughout

the country and by publishing mapa and a companion
- promoting sociel contact between the varioua cluba
- the formation of new local clubs
- the enforcement of the rights of the cqclist

organizing conteats

Any person of irreproachable conduct may apply for membership of the
ANNB. However, there ia some sort of ballot to prevent unaocial indivi-
duals from becoming s member. Aesociations may also apply for member-
ahip.

The firat members of the union pzedominantly belong to the upper
middle clsas, are young and are of the male aex. The urban population
cyclea more than the rural population, whereea at the same time, the
presence of acenic areas alao appears to be an incentive to cycling.

As prosperity grows, as leisure increases and the bicycle becomes
cheaper, the number of cycliata increases and cycling extends to other
social clasaes.

On the one hand the work of the ANWB is aimed at the interest of the
individusl member, on the other hand at the public interest. Beaides
promoting cycling as a aport and beaides promoting tourism, in the
period between 1883 and 1898 the union alao exerts itself to put cycling
at the aervice of commercisl traffic. Among other things by means- of
actuelly oppoaing restrictions auch as tollage and local ordinances, by
constructing bicycle tracka, by placing signa and by pointing out the
social relevancy of the bicycle in all sorts of publications. The
education of the cyclist as a road-user is also taken in hand.
Eapecially for the benefit of the cyclist, a certain aervice if offered
in the form of cecommended repnirmen, transport of the bicycle bq rail,
insurance againat accidenta and legal easistance in case of legal
diaputes concerning accidents and the purchase of bicycles.

In order to cement the mutusl bond of fciendahip among members some
partiea are organized annually, which are connected with the union
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contest and the general assembly. These parties and contests also bring
in new members and, conaequently, they are one of the most important
means of propaganda.

The bond between the committee and the members is maintained by the
association journal 'De Kampioen'.

The general committee is modelled on e municipal example. The mem-
bers of the association form the general committee. In accordance with
a certain distributive code, each district (province) can put forward
for election one or more representatives. Together the elected repre-
sentatives form the general committee which is concerned with conducting
the affairs of the sasociation, as laid down in the articles of associa-
tion. The general committee choaea the executive committee from its
midst, which attenda to the daily management of the association.

Except by representation via the general committee, membera can exert
influence via the general assembly. The general assembly ia the
legielative power within the association and it assembles once every
year. In practice it turns out that this right is hardly made use of,
so that in 1691 a new conatruction is proposed. In common with the
general committee, representatives for the general assembly are elected.
These repreaentativea are called 'Voting Members in the General
Assembly'.

In order to be able to execute the work as efficiently as possible
socalled consuls are appointed in all districts, who are in charge of
collecting information concerning the area in which they live, so that
this information can be included in the companion.

Furthermore, e departmental consul is appointed for every diatrict.
He gives advice concerning the appointment of consuls, organizes depart-
mental tours and maintains contact with the consuls. Finally, the chief
consul performs the function of chairman of the committee for travelling
affaira and ia responsible for the companion and the travel brochure.
In addition, the organization of contests also takes place under his
superviaion.

The activities of the general committee are asaigned to various
committeea which are led by a member of the daily committee.

The daily committee, of which the editor in chief of 'De Rampioen' ia
also a member, is assieted in ita duties by clerke. Under the
influence of the circumstances mentioned earlier, the character of the
sport gradually changes. The competitive eport is increasingly prac-
tised in a profesaional manner and brings about undesired developments,
such as the coming into exiatence of the bookmaker. Thie development
cannot be reconciled with the ídealistic and moralistic views of the
general committee, so that the decision is taken to give up competitive
sport, to which the association itself has contributed quite a lot.
A new cycling union is founded: 'de Nederlandsche Wieler-Unie', which,
however, is soon ousted by the 'Nederlandsche Wieler-Bond', the N.W.B.

The ANWB decides to go through life sa a tourist sasociation.

Chapter 2: The ANWB becomes the general tourist association of the Netherlands,
1898 - 1918

From 1898 on the new name of the aeaociation reads: A.N.W.S., Touríst
Association for the Netherlands. During this period the cac as a new
technical achievement also makes its first appearance. The foundation
of the 'Nederlandsche Automobiel Club', the N.A.C.,(the Dutch Automobile
Asaociation) does not prevent the ANKB from embarking upon motor
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tourism. The focus of attention is increasingly aimed at sll forms of
tourism and traffic. The road syatem in the Netherlanda is not suitable
for the new traffic yet. Besides, as compared to the bicycle, the car
makes different demands on roada and eignposting. The ANWB tries to
involve the authorities in the newly arisen problems by means of
investigation and by giving advice. In thia they try to cooperate with
cycling associationa and the '(Koninklijke) Nederlandse Automobiel
Club', the (K)NAC. (the Royal Netherlanda Automobile Club.)

During the first World War, in which Holland remains neutral, the
work of the ANWB is seriously impeded. Foreign tourism practically
comes to s standstill, just like motorized traffic; the latter due to
fuel shortage. In this period, as a result of an increased interest in
neture and the traffic problems already mentioned, hiking touriam comes
into being.

In this phase of its history the ANWB goes through hard timea. In
apite of the increeae in the number of inembers, expenditure appeara to
be too high in relation to income. It is tried to attract as much work
as possible, as a result of which especially the aporta clubs feel
threatened. The ANWB ia reproached for 'sporta' annexation' and, in
addition, for littie democratic administration. Thia criticism is
partly taken to heart, partly put eaide.

Chapter 3: A period oi differentiation, tntegration and combining o1 forces,
1918 - 1930

The social and economic climate after 1918 leads to a fast democrati-
zation in the fields of traffic and touriam, with ell its consequences.
The bicycle is already common property, car ownership and motorcycle
ownership expand rapidly. Aa a result of the improved living condi-
tiona, higher wages, more labour and more leisure, tourism extends to
other social classea. This phenomenon is partly dealt with by the
various compartmentalized organizations, partly alao by the ANWB. The
most important apheres of activity after 1918 are tzaffic, nature
conservation and touriem at home and abroad. One ia partly dependent on
the cooperation with other organizationa for the realization of ita
objectivee. Forces aze combined to an increeaing extent; on the one
hand in order to be able to exert pressure on the government, which
still faila sa far as road building and nature conaervation policiea are
concerned, on the other hand to offer reaistance to the increasing
competition. Aa a result of the expansion in traffic, traffic education
also becomea increasingly more important. The ANWB triea to contribute
to this bq spreading information and teaching aids on a large scale.

Viewed internationallq, the collaboration growa as well. The 'Ligue
Internationale Aasociation des Touriatea', the L.I.A.T., founded in
1898, ia diasolved becauae of the atate of war in Europe and in 1919 it
ia replaced by the 'Alliance Internationale du Tourieme', the A.I.T.
In 1925 international cooperation ia effected between the A.I.T. and the
'Asaociation dea Automobilecluba' and the 'Conseil Central du Tourisme'.

As touriam increasea the number of associations increasea as well.
And so doea the number of hotela, reatauranta, gueat houaea, cafs and
insurances.

In apite of the growth in memberahip, the general committee of the
ANWB has to contend with serioua problema at the end of the twentiea.
The daily committee is becoming old. Moat membera have held the same
poaition within the committee for yenra. Succesaion has hardly been
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aeen to, in epite of the chairman's conetant ineietence. Financielly
speaking, the aeaociatíon aeema to live beyond ita meana. Too much
money ia apent on road improvement, signpoata and 'De Rampioen'. In
1929 the committee decides to throroughly reorganize the entire orgeni-
zation.

Chapter 4: A new generation comea forward, an era is closed, 1930 - 1937

The early thirties are entirely devoted to reorganization. The moat
important change is made up of the fact that the activitiea which until
then had belonged to the reaponaibility of apecial committees, under the
supervision of a member of the daily committee, are now divided into
three sectora, each under the auperviaion of a manager. The new divi-
aion is ae followa: General Affaira, Tourism and Roada and Traffic.

The most important activities between 1930 and 1937 concern a more
profesaional way of making propaganda, which is especially important in
economically herd times such as the thirtiea. New forma of tourism come
into being, such as flying tourism and skiing tourism, while riding
touriem, hiking touriam and water sporta tourism get new impulaes. For
the firet time in ite hietory the ANWB alao concerne itaelf with the
already exiating camping touriam. Although foreign touriam growa, it
increeaingly encountera problema in the form of all kinda of impedi-
mentary regulationa. The activitiea in thie field increase to auch an
extent, that the committee proceeda to opening brnnch offices in the
border region.

As far ae offering servicea is concerned, apecial attention is paid
to the improvement of quality, in particular of hotela and to the growth
of the number of ssaociation inaurancea. Road improvement initially
receives a atrong impulae as a reault of the eatabliehment of the road
fund, into which road tax and bicycle tex is paid. Under the influence
of circumatancea, competition threatena between the railroad and road-
building. Together with other traffic organizations, the ANWB ie oppoaed
to the plana of the authorities. However, without much reault.

Characteriatic for thia period ia the more buaineaelike management,
because of which there ariaea a greater distance between membera of the
association and the committee. The effort of volunteera is replaced by
an epparatua of paid functionariea and assiatanta, as a reault of which
the club's character palea.

Summarizing it may be atated that the aignificance of the AN4lB for
society eapecially liea in the field of tourism and traffic. Aa an
intermediary organization, the ANFIB hea made itself an exponent of power
between the intereste of the individusl touriat and road-user on the one
hand, and the authoritiea on the other. Together with other organiza-
tione the ANtrB hae played e part in the realization of lawa and poli-
ciea. On the one hnnd the endeavoura of the asaociation were aimed at
maintaining ita position, on the other hand they were eimed at change in
society. By drawing many dutiea towarda itaelf, the ANiJB hae made
itaelf into an almoat indiapensable organization. The importance for the
individuel especially liee in the fact that it promotea the intereata of
ita membera. The growth of the organization and the demanda made on any
modern organizntion, hnve led to nn internal change, in the courae of
which the aesocietion chnracter ia being reatructured into an organiza-
tion which ia run in a more buainesalike manner; into a aervice organi-
zation, in fact. Between the committee and the membera an apparatua
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comea into being which looka after the intereets of the members, ns n
result of which the membere' own efforte become lesa esaential. Perao-
nal relations make way for businesalike relationa. If, to the membera
of the committee, the aeeociation wae a meana to achieve the objectivee
easigned to itaelf, for the functionariea the organization becomea an
objective in ita own right again. Therefore the efforta will alwaye be
aimed at atability and security. In this etage of the development there
is a movement townrds concentration and centralization of power, in
collaboration with other, large organizatione, coupled with growth in
the officisl-bureaucratic apparatus. The foundationa for the above were
laid in the thirtiea.



BIJLAGE I- LEDENLIJST VAN DE OPRICHTINGSVERGADERING 1 JULI 1883

Teganwoordig waren de heren gedelegeerden (a):

C.H. Bingham
F.Beresteijn
L.H. Roolhovan
D. Webater
G.N. Bijvoet
B. van Diggelen
H.E. Zijlher
W. Baron v. Itteraum
A.J.C. v.d. Feen
P. Goldenberg
B. Boom
C.A.H. Wagtlo
I. Noorduyn
Jh.Lipe
L. Ingenhouaz
E. Lipa
B.P. Plantanga Jr.
G.H. Retjer
A. Driebeet.
E. Brauer
F.J.M. Fauchey
D. Dunlop Sr.
B. Vieeer
E. Rol Ameterdam
I.P. Weaterumby

Utrecht, flaagsche V.C.
Haarlemsche V.C.

n n
w w
n w

Zwolache V.C.
R

Apeldoorn V.C.

Deventer V.C.

Nijmegen V.C.
R w

Bredasche V.S.

Zutphenache V.C.
R R

Rottardamache V.C.

Haagache V.C.
Haagache V.C.
Haarlamache V.C.

(a) Arch.ANWB, Oprichtingavargadering (R.012)



BIJLAGE II - LIJST VAN TOEGETREDEN VERENIGINGEN TOT EN MET 1888 (a)

Opgericht
1. Amaterdamache Velocipede club 4- 2- 1884
2. Amaterdnmache Wislrijdareclub 'Ds Ster' 1- 7- 1885
3. Amaterdamache Trekvogela
4. Amaterdameche Wielrijdaraveresnigiag Voorrraarts 9- 9- 1882
5. Amaterdamache Wialrijderaveresaigiag De Sperwar
6. Haarlemache Velocipede Club 10 -12 - 1882
7. Rennemer Wielrijdere Vereanigíag 20 - 2- 1886
8. Utrechtache Velocipede Club Ssaiorea
9. Utrechtecha Velocipede Club De Poatduif 2- 2- 1885

10. Utrechtache Valocipeda Club Aquila
11. Baarnacha Velocipede Club 1- S- 1884
12. Haagache Velocipede Club De Ooievaar 1- 6- 1882
13. Ezcelaior 1- 7- 1886
14. Leidache Wielrijdera Vereenigiag De Mesua 11 - 4- 1884
15. Leidache Valocipade Club Albatroa
16. Rotterdamache Velocipede Club De ZWaluw 1- 9- 1872
17. Rotterdameche Wislrijdera Verseniging 1- 1- 1886
18. Schiedamache Wielrijdara Vereeniging Swift 26 - 6- 1886
19. Rijnlandacha Velocipade Club 19 - 9- 1886
20. Delftache Studeaten Velocipede Club
21. Amaterdamache Velocipede Club Junioree
22. Noord-Brabaatscha Wislrijdarskring 12 -12 - 1886
23. Boeache Wialrijdara Rring 24 -10 - 1886
24. Rosrmondeche Vslocipsds Club Voostiraarts
25. Apaldoornschs Valocipede Club La Viteass 1- S- 1880
26. Arnhemache Wialrijdara Veraeniging 24 - 7- 1886
27. Nijmeegache Velocipeds Club Velocitaa 1-11 - 1884
28. Nijmsegache Valocipeda Club Uitspanning door

inspaaniag 10 - 1887
29. Wagsningecha Valocipada Club Voorriaarts 3-10 - 1883
30. Zutfenscha W. C. Vires acquirat lundo 1-10 - 1881
31. Zutfenacha W. C. Mercurius
32. Culemborgeche Wielrijderakring 21 - 6- 1887
33. Betuwache Wialrijdars Club De Batavier 1- 8- 1887
34. Doeaburgsche Wialrijdera Rring 12 - 7- 1887
35. Maastrichtache Vslocipede Club 11 - S- 1885
36. Zvoleche Valocipads Club Caleritas 11 - 3- 1882
37. Dsventer Valocipede Club I.~er Weiter 22 -10 - 1872
38. Groningeche Val. Club De liug
39. Hengelosche W. Club Quick
40. Geldarach-Overijaaelach Clubverbond
41. Bnechedescha Wielrijders Vereeniging



42. Utrechtache W.C. De Maeuw 28 -12 - 1887
43. Achillee Amatardam
44. Haagache W.V. De Zwervara
45. Litheche Wielrijdera Club 14 - 7- 1888
46. Leauwardar W. Rring 7-10 - 1888
47. Charloieche W.V. Da Zwaluw lggg
48. Utrechtache Studenten Wialrijdera-club 16 -10 - 1888
49. Groningscha Valocipede Club Da Adelaar 1888
50. Wialrijdara Vereeniging Alkmaar 1888
51. Wielrijdera Varesniging De Aatiloop Gouda 1- 1- 1888
52. Amaterdamache Studeaten Velocip. Club
53. De Poatduif Amerafoort
54. Scaldia Middelburg
55. Safety-club Schooaebeek Coevorden
56. Leidache Studentea W. Club De Raddraaier

(a) Arch.ANWB, Toegetreden vereenigingea (R.023.24)
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BIJLAGE III - LEDENOVERZICHT VAN 1883 TOT 1937 (a)

Totaal aantal leden par jaar: warkande ledaa, gazinaledea, juaioren, levenaladea,
buitangewona leden en leden begunatigere

Jaar Anatal Taldatum Jaar Aantal Teldatum Janr Aantal Teldatum

1883 209 1 aug. 1902 18.782 " 1920 49.900 "
1884 290 1 jan. 1903 20.077 " 1921 57.771 "
1885 ca. 760 " 1904 22.013 " 1922 60.659 "
1886 1.310 1 aug. 1905 24.884 " 1923 62.084 "
1887 1.728 1 jaa. 1906 26.640 " 1924 64.407 "
1888 2.145 " 1907 27.595 " 1925 65.289 1 jan.
1889 2.696 " 1908 29.187 " 1926 70.213 31 dac.
1890 3.335 " 1909 29.136 " 1927 71.936 "
1891 3.350 " 1910 29.282 " 1928 75.122 "
1892 3.809 " 1911 30.308 " 1929 79.076 "
1893 4.310 " 1912 31.636 " 1930 81.135 1 april
1894 4.724 " 1913 29.638 1 jsn. 1931 87.152 1 juli
1895 5.757 " 1914 30.819 " 1932 95.765 31 dec.
1896 11.512 " 1915 31.592 " 1933 102.529 "
1897 16.909 " 1916 33.256 " 1934 101.995 "
1898 18.820 " 1917 37.016 " 1935 98.967 "
1899 18.331 " 1918 40.386 1 jan. 1936 95.395 "
1900 18.067 " 1919 44.815 11 juai 1937 96.537 "
1901 18.453 1 juli

(a) De gegeveaa voor 1883 tlm 1912 zijn overgeaoman uit da jaarveralagaa.
Da gagevana voor 1913 tlm 1926 en 1931 tlm 1942 uit Iwdan-Statiatiakea
(R.02s31).
Voor 1927 tlm 1929 overgenoman vaa de maaad-ledenkaart uit Ledsn-Statia-

tiaken (R.02s31).
Voor 1930, Brisf vaa A.lteyjea aan da leden van het D.B., 1 april 1930 in
Leden-Statietieken (R.02s31).

De ataaden per 31 december zijn ateeds zondar aftrek van de opzeggingea,
dat betekent dat ds etand op 1 jaauari ataada lagar ligt.
Opseggiagan gaan in op 1 januari. Ds periode vlak voor de zomar geaft de
messte aanmeldiagsa ts ziea.
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BIJLACE IV - LEDENBESTAND PER PROVINCIE, 1883-1892 (a)

Cewone leden
1883 1887 1890 1892

Diatriet I: Noord-Fiolland

Aalsmeer
Alkmesr
Amatelveen
Ameterdam
Andi jk
Anna Paulowna
Baematar
Bennebroek
Bavenri jk
Bloamendaal
Buikeloot
Bueeum
Edsm
Enkhuizen
'e Cravenland
Naarlem
Nearlamaiermeer
flalfaag
fleemakark
fleemstede
Den flslder
Nilveraum
Noofddorp
Roorn
Roog a.d. Zaan
Landsmesr
Laren
ltadasblik
Honnikendam
Neardsn
Nieuwediep
Niauwandam
Nieuwar Amstel
Overvaen
Ouderkerk a.d. Ametal
Putmerend
Sandpoort
Spsarndsm
Uithoorn
Valsen
Vogelenxeng
tiatergrufsmaer
Yassp

1

3 14 16

1 3
IS 142 410 539

1 2
1 1

1 1

Willameoord
Hilnis
Uinkel

Uognum
Hormerveer
IJmuiden
Zaandam
Zaandijk
Zandbergen
2andvoort
2uid-Scharwoude
Totsal

2 4 11 12 Diatrict II Utrecht
1 1

188J 1887 1890 1892

S

1
1

1
35 252 614 8S1

2 1 Abcoude 1
2 Amerongen 1 1

12 40 76 120 Amersfoort 3 8 14 25
10 Baambrugge 2

1 Baarn 3 17 14 23
1 1 Da Bildc 1 1 3

2 Brsvkalan 4 3
4 4 Bunnik 1

1 28 17 25 Doorn 2 2
1 6 1 Driebergen 2 1

1

3 S Loenan a.d. V. 1

S S Crebberoord)Rhenen 2
7 flarmelen 1 1
2 Jutfeas 1 1

Ramarick 1
2 Rockengan 1

4 Leerevm 1 1
1

1 3 3 llsarsaen 3 2
2 1 Hsartensdijk 1

!0 17 17 Mijdracht 1 1
2 10 14 14 Nieuwerslvia 1

1 Renkus 1
3 Rhenan 1 13

1 2 Rijsenburg 1

2

1 Utracht 16 72 126 188
1 ! Vrseland 2
6 4 Vraaewijk 2

Youdenbarg 1 1
2 1 IJeelateln 1
! 6 Zaiat 7 10 12
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2uijlen
Totaal

1883 1867 1890 1892 18g3 1887 1890 1892
1 Noordelooe 1

22 113 187 286 Noordwijk 6 4 1

Distriet III 2uíd-Hollend

Ter Aar
Aarlandervaen
Albleeserdam
Alphen a.d.Rijn

Bazendracht
Bodegraven
Boskoop
Capelle a.d. IJesel
Charloie
Delfshaven
Delft
Dordrecht
Corinchem

Coude
'e-Gravenaands

Den Haag
Heestrecht
Hardinxveld
Hnzerswoude

Haenvliet
Hellevoatsluie
Hillegom

Hilligarsbarg
flof van Dalft

Ratendrecht
Ratwijk a.d. R

Ratwijk a.d. Zee
Rindardijk
Roudekerk

Rralingen
Geerdem

Leiden
Laiderdorp
Lekkarksrk
Lexmond
Looeduinen
Masealuie
Meerkark
Middelharnia
Monster
Naaldwijk
Nieuwkoop

2

Noordwijkerhout
Oegstgsest
Oud-Baijerland

2
1

1

Oudenrijn 1
1 1 1 Ouderkerk 1 4 1

2 Oudawatar 5
6 6 S Oudshoorn 2 1 1

Overachia 1
1 Papsndreeht 1 1

2 4 2 Rotterdam 27 76 158 214
1 3 2 Rijnaburg 6 1

1 1 Ríjnzatarwouda 1
6 Rijpwatating 1

3 4 6 S Rijsvijk 2 4 3
2 13 32 67 Saetenhsim 2 3 S 7

23 25 Schavaningen 1 S 4 8
1 3 13 18 Schiedem 1 6 28 26
1

15

1

2

1 8 21 Sehoonewoard 2
1 3choonhoven 2

33 130 231 Stolwijk 1
1 2 Vianen 1 S 7 7
1 1 Vlaardíngan 1 10 10
2 2 Voorechotan 1 1 2 l
1 1 Nnddinxoean 3 1 4

4 4 2 wermond 1 2
4 7 8 Waesenaar 1 4

2

S Woerden 1 2 3
1 IJaelmonda 1
1 IJeelstein 1

1 2oetmraoude 1 3
1 Totasl 69 228 604 744

4 2
1 District IV Zeelsnd

4 7 12 14
1 1 2 Goes 1 2

6 23 72 99 Heenvliet 1
1 2 Iezsake 1
1 Rruiningen 1

2 1 Hiddslburg 1 6 17 19
1 1 Nieuwliet 1 1

3 Saa van Cent 2
1 Terneuzen 1 1
3 Tholen 2 1

l 1 Vliaeingen 3 4
1 1 Zierikzas 1 2

1 Totaal 1 6 27 ]4
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Dietrict V Noord-Brabant

Alphan
Sc. Antonias
Aatan
Bebilonienhoek
Bergeijk
Bergen op Zoom
Berghsren
Berlicum
Boxtal
Boxmeer
Breda
Capelle
Cuijk
Dussen
Eindhoven
Erp
Pijnaart
Gascal Oud en niauw
Geertruidenberg
Celdrop
Cinneken
Grava
's-Gravemoer
Naaretesg
flelmond
's-flartogenbosch
Neuaden
flilvsrsnbaek
Noeven
Leanda
Leur
Lith
Loon op Zand
Haarhaeie
Mads
Hegen
Hill
Nuanen
St. Oedanzoda
Oirschot
Ooatarhout
Oistarwijk
Oes
Oudanboach
Pan flaal
Princanhaga

1883 1687 1890 1892
Raamsdonk
Ravanstein
Roosandaal

2 1 Schijndel
1 Sleeuwijk

1 Sreenbergen
t Strntum

1 1 Teteringen
1 3 4 Tathaydsn

1 Tilbuzg
3 Vlijmen

1 Vught
3 Waalwijk

8 7 29 38 Nealre
4 Verkendam

2 1 Zaelst
2 7 2evenbsrgen

L 4 S 3 Zundert
1 Totul
1

2 District VI Limburg
] 1

1 Arcan
S 6 Baaksen
2 1 Baarloo

1 Buggenum
2 1 Bemelen

2 9 9 Echt
10 ,31 27 Csnnep

1 S Culpen
1 1 Neldan
1 Beythuisan
1 Naasericht
2 Hearssen

1 S S Roermond
1 Sittard

1 Stavenswaazd
1 1 Swalmen
1 1 Tagelan
1 Veale

1 2 2 Vsnlo
3

2
2 l
1 1
S 3

Weert
Tocaal

District VII Celdarland

7 6 A~ersooi

1 Andelst

1 1 1 ~ Angarlo

188] 1887 1890 1892
2

3
I 2 4 1

1 2

1

1

I
2 2
1
1
2

!4 11
2 2
2 1
5 12

2

3 4
1 1

11 32 180 186

1
1

1 1
1 1
1

2
1

1
17 25 16

1 2 2

7 6 7

6

1
1

2 1
1

3 2 8
1 7 2

0 35 SS SO
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St. Anna Nijmegen
Apeldoorn
Arnhem
Balgoy
Berneveld
Beekbergen
Beaet
Bennekom
Beuningen
Boreulo
Brummen
Culemborg
Dalem
Didam
Dieren
Doodewaart
Doesburg
Doetinchem
Doornenburg
Dreumel
Druten
Eda
Eerbeek
Eibetgen
Elburg
Ellecos
Elst
Epe
Cenderan
Galdermalse
Goreeel
Groeebeek
Nsrderwijk
flactem
fledal
Neelsum
Nearswaarden
'e-fleerenberg
fleaslNijmegan
flervald
flerwijnen
Natsren
91en
Nummelo
Reppal
Laren
Lent
Lobith
Haurik

188J -1887 1890 1892- 1883 1887 1890 1692
2 1 6 Hillingsn 1

2 16 23 20 Neede 1
18 49 93 112 Nijkerk 2 1

1 Nijmegen 3 30 47 46
1 Ochten 1

1 Ooeterbeck 1 8 8
2 Ophauedan 1

2 2 Putten !
1 1 Renkum 1 1
1 Rhedersteeg 1 1

4 11 2 7 Roseum 1
2 7 7 Rozendaal 1

1 S11jklEwijk 1
1 Da Steag 2 2

2 1 4 Stsanderen 1
7 S 3 Terborg S 4
3 5 11 Tial 4 21 19
1 S 12 Ubbargen 1 9 4 2

2 Verssvald 1 1
1 Velp 3 6 16 IJ
1 Voorthuyzen 1

2 Wadenoyen 1
1 Wegeningen S IB 25 19

1 3 Wamel 1
3 9 Warnsvald 1
1 2 Well 1

2 Winesen 1
1 Winterawijk 1 2 3
2 WordlRheden 1 1

2 Wijchen 3
1 IJzendoorn 2
2 Zaltbommel 2 2
1 Zeddem 1
2 Zettsn 1

1 Zevenaar 1 l 1 1
1 Zoslan 1 1

1 1 1 Zutfan 2 8 !0 18
1 Totael bl 176 J67 J80
1 6

3 1 Diatrict VIII Ovarijeaal
1
1 Almelo 3 6
3 1 Blokzijl 2 2
1 1 Borns 1 S

1 6 3 Dadamevaart 1 1 S
1 Dalden 1
1 Daoantar 1 9 67 61

2 2 3 Dalfsen 1
1 Diapenheim 1
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Enechade
Coor
Gramabergen
Heakebergen
Hengelo
Rampen
Ruinrs
Markelo
Oldanzaal
Olat
Osoeen
Realce

Steenwijk
Twello
1ii jhe
Zwolls

Totsal

1883 1887 1890 1892
6 12 De Lemmer
3 Makkinga

2 Mekkum
1 Mnntgum

2 5 S Ooeterlittens
2 12 13 Oosterwolde

1 Píngjum
2 1 Rauwerd

1 1 S Schreard
1 Sezbierum

1 Slotan
1 1 Sneek

1 1 2 7 Stiens
1 1 Sybrendaburen

2 Narga
18 IB 21 Haidum

2 37 107 149 Virdum
Witmareum
Llorkum
Totaal

1883 1887- 1890 1892
3

Discrict I)[ Drentha

Aasen
Coevorden
Dalen
Emman
Havelte
Hoogeoeen
Mappel
Paterawolde

Vriee
Totaal

District E Friealand

Belk
Bergum
Bolaward
Huitenpoet
Dokkum
Franeksr
Corredijk
Crovw
Harlingan
Heeg
Heereveen
Hindeloopen
Hichtus
Jelaum
Roudum
Leeuwarden

4 4
6 6 Dietzict EI Croningen

1
1 Appalscha

I Appingendam
4 4 Bedum

2 6 1S Delfsijl
1 1 Craningen
1 Grootagest

0 2 21 32 Haren
Helpman
Holwierda
Hoogezand

2 Nieuwe Pekela
1 Sappemeer

1 2 7 S Stadakanaal
1 Vaendam
1 parfum
1 Vildarvank

1 Winschoesn
1 2 2 17oldendorp

7 6 Totaal
2

2 1 5 11 Dietrict EII Balgie
1 1 1
1 M[werpan

l 2 Bruseal
1 Dinsnt

6 7 38 68 Gent

2
2

1 1
1
1 1

1
9 IS 77 105

2
1

1
1

17 72 103

1
2

1
1

1 1
1 1

2
! 2

S 4 S
1

2 1 2
1
l

0 2S 86 122

4 11 10
3 6

1
1 3 2
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Ledeberg
Lede Lez Aloat
Leuven
Luik
Mechelen
Nemen
Temise
Varviere
Totaal

Dietrict EIII Duitalend

1883 1887 1890 1892

3

1 Odenwald
1 Osnabruck

Reichenbarg
2 7 Ruhrort
S Stuttgart

1 Tubbingen
1 Wieabaden

1 Vurtemberg
0 8 27 28 Toteal

Aken
Altone
Berlijn
Bochum
Braunschweig
Bremen
Cannatadt
Caetrop
Cherlo[tenburg
Darmatadt
Dreaden
Eberfeld
Eberatadt
Elmahorn
Emmerich
Pellanstain
Fiddichow
Frankfurt
Preienwalde
H.Gledbach
Gelnhsvaen
Giebichenetein a.d. Saels
Halle
Hambvrg
Haneu
flannover
Helmatedt
Reulen
Rleef
Rrefeld
Leipsig
Lubeck
Hasgdenburg
Marburg
Mittweida
Hugeln
Hunchsn-Gladbach

2

1
2 S 3 Puazte Zichydorf

1 1 Toteal
]

6 S Zwitearland
1

1

2

1 Prankrijk
1

2 4 17 Bordeaux
1 Calvados

I 1 Le Havra
1 Fívee-Lilla
1 Mulhousa

1 1 Nice
3 S Totaal

2
l 2 1 Engeland~óchotland

1
6 S Bridlington Quay
1

4 4 Coventry
1 1 Clasgow

1 Hexham Ontyne
1 Laeda

1 1 Leith
1

4 5

Ooetenrijkjflongarije

Craz
1 Praag

Geneve
1 Laveanne
1 Neuchstel

Ouchy
2 Hintarthur
1 Zurich
l Totaal
1

Birminghas
] Cheehire

Línton
1 Líverpool

1887 1887 1890 1892
1

6 5 2
1

2
1
1
1
1

2 28 i3 76

1
1

1
1 1 6

1
1
1
2

0 1 2 9

2 2

1
1

1
1

2
1
2
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Londen
Nancheater
Ramegate
Rock Perry
Romford
Sheffield
Surraq
Wakefield
Totaal

Zweden

Stockholm
Totael

Nederlandech lndie

Batavia
Deli-Sumatre
Medan
Djokjokarte
ICletten
Menado
Oleh-leh

1 4 Zuid-Afrika
1 1 Pretoria

1 Totaal

Curscao

Itelie

1 2 7
0 1 2 7

3
3

2

1

1

In 1881 waren er in totaal 971 gewona leden
158 buitengewona Leden
185 kvne[liavenda leden

In 1890 waren er in totaal 2325 gewona laden
124 niet wsrkande leden

In 1892 waren er in totasl 3136 gewona ledan

1883 1887 1890 1892
1 z 13 ls

2 3 2
1

1

1

2 7

1

1

1
23 30

1883 1887 1890 1892
Pedeng 1
Samarang 1
Sosrabaja 1
Ylingie 1
Britiech North Borneo 1
Totael 0 2 15 26

Amerika
Totael

Argentinie

1 1 Buenoe Aizes
0 0 1 1 Toiaal

Afrike

(a) Ladenlijsten 1883, 1887, 1890 an 1892 ()I.021)
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BIJLACE V - BESTUUR (DAGELIJRS), 1883-1937

In 1883 waa er nog geen Dagelijka Bastuur. De zaken verden afgedaan door aen voorlo-
pig bastuur eamengeeteld door enige leden stichtare, te wetent
C.A. Bingham, E.Brauer, P.Bijvoet, L.Ingenhousz, A.van Stralan, D.Hebeter an E.Rol.
C.A.Bingham
D.Hebater
E.Rol

E.Brauer
E.Bergsma

L.A.A.H.Ingenhousz
S.Beekkerk
O.A.itildt

W.Aoevenear jr.

A.Roolhoven
David C.Ruth

L.A.Thomle
J.Pruymboom

Dirk ter Hasr

Hr.A.P.H.E.Craaf oan Limburg
Stirum

Hr.C.A.Beele
Joan Rahusen

P.H.Schilthuis
Prana Natscher
L.J.C.J.Boogaard
C.C.Lelaz
J.C.Burkene
A.Scheltema Beduin
D.Pockema
C.A.Pos

C.Bonebakker
J.C.Redelé

voorzittar (1 jvli 1883 - laug. 1884)
onder-voorzitter (1884)
penningmeestar (1884 - 1885)
le onder-voorzittar (1886 - 1887)
eecretsrie (1884 - 1885)
voorzittar (21 aept 1884 - 2 okt. 1937)
hoofdredactaur (1886) (19-9-1887- 2-3-1890)
ondarvoorzittar (1884 - 1885)
eecretarís-redacteur (1885)
eecretarie-2e penningmeeeter(1885)
secretarie-radacteur (1886)
eecretaris (aug.1887)
2e onder-voorsitter (1866 - 1888)
hoofdredscteur (jan.1887 - 18-9-1887)
penningmeester (aug. 1886 - 17 april 1900)
2a penningmeestar (1686)
archivarie (1881)
archivarie-2e eecratarie (1888 - 1890)
opperconsul (1887)
eecratarie (aug.1881 - april 1888)
hoofdconaul (april 1888)
hoofdconsul ( tot april 1888)
eecrataris (april 1888 - 1890)
hoofdrsdacteur (22-9-1890 - 31-12-1890)
2e ooorzittar (1889-25-5-1890)
lid (1933-1938)
hoofdconeul (1889- 26-7-1891)
2e voorzitter (3-8-1890 -1891)
lid (1900)
hoofdredactaur (2-3-1890 - 21-9-1890)
hoofdradactaur (1892 -31 dec.1899)
hoofdconsul (26-7-1891-18-2-1892)
2e sscrstaris-archioaris (1891 -
le eecretsris (1891 -1900)
2e voorzitter (1892 - 1894)

maert 1893)

hoofdconeul ( 1-7-1892 - 25-9-1914)
2e secretsrie-erchivaris (mei 1893 - aug.1895)
2e voorzittar (aug.1895 - 1933)
2e secrstaris-archioaris (aug.1895 - 12-8-1899)
lid (sapt.1896 - 1931)
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J.A.Slicher

Mr.J.A.E.Bink

2e aecretaris-archivaria (12-8-1899 - 1900)
le eecretaris (1901)
le en 2e aecrataria (1902)
le eecrataria (1903 -1911)
2e secretarie (1912 - 1930)
2e secretarin-archivaria (9-6-1901)

Jhr.J.L.Nahuye

L.C.Steffelaar

Jhr.C.R.T.Rraijenhoff

A.J.Lugard
J.A.(i. Leliman
Robt. R. toe Laer
A.Spanjaard
H.A.A. Canter Cremers
Jhr. J. Peith
A.Mayjea
A.M.J. de Jager
Jhr.il.Michiele van Reeeenich

A.F.H.E. Graaf van L'imburg Stirum
M.Nauta
E.Crone
A.F.J. Bloemera

AOOPDREDACTEUR (itaealarieerd)

2e eecretarie-archivarie ( 9-6-1901)
lid (1902 - juni 1909)
2e sacretaria (juni 1909 - 1911)
lid (1901 -1911)
aecretazie-penningmeeeter (1912 - 1926)
2e eecretaris (29-6-1902 - juni 1909) (1927-1930)
buitengewoon lid (1933-1946)
lid (juni 1909 - 1927
lid (1916-1926)
lid (1916-1918)
Lid (1916-1940)
lid (1927-1946)
lid (1928-1930)
aecretarie-penningmeeeter (1928-1930)
lid (1932-1956)
lid (1933-1938)
buitengewoon lid (venaf 1938)
lid (1933-1939)
buitengewoon lid (1933-1936)
buitengewoon lid (1936-....)
lid-vice-voorzitter (1936-1937)
voorzitter (1937-1946)

A.Meijer, Amaterdam ( 1 jan.1900 - 1 jnn. 1916)
N.J.Lugard, 1Wello ( 1 jan. 1916 1 juli 1927)
Jhr.J.Peith, Amstardam (1 juli 1927 - 21 okt. 1933)
A.T.Ii.Schoevers (21 okt. 1933 - 28 jan. 1940)



BIJLAGE VI - REIS- EN VERBLIJFlCOSTEN DAGELIJRS BESTWR
IN GULDENS (a)

Jaar Roaten Jaar Rosten Jaar Rostaa

1883 - 1901 1.904 1919 6.682
1884 - 1902 2.115 1920 7.420
1885 497 1903 2.356 1922 10.079
1886 514 1904 2.678 1923 11.622
1887 665 1905 3:556 1923 11.622
1888 1.927 1906 3.159 1924 16.739
1889 2.163 1907 3.625 1925 12.135
1890 2.897 1908 4.334 1926 13.315
1891 2.534 1909 3.933 1927 11.889
1892 2.721 1910 4.914 1928 12.480
1893 693 1911 5.233 1929
1894 1.066 1912 4.405 1930 13.330
1895 1.762 1913 5.156 1931 11.771
1896 2.335 1914 4.231 1932 13.707
1897 1.683 1915 5.197 1933 16.386
1898 3.547 1916 5.712 1934 17.094
1899 2.515 1917 5.351 1935 14.388
1900 1.457 1918 6.287 1936 10.915

1937 12.732

(a) De gegevens zijn ontlnend aan de jaarveralagen en
de toelichting op da varliea- ea rrinatrekaniag ea
de balaaa (8.043.053 - X.047.44).
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BIJLACE VII - DE CON1'RIHUTIE TUSSEN 1883 - 1937 (a)

1883
Werkende Ledan f 1,-- per jaar
Niet-warkenda ledan f 1,50 psr jaar
lses
Wsrkande Leden f 2,-- per jaar
Buitangswone leden i 1,-- per jaar
Niat-werkende ledsn f 1,30 pet jaar
1886
Werkande leden f 2,30 per joar
Niat-Warkende laden f 1,50 par jaer
1891
Werkanda ledan f 3,-- per jaar
Nist-warkande ledsn f 1,50 psr jaar
1892
Werkande leden buitanland f 3,25 per jaar
189]
Warkanda laden buitsnland f],30 per jaar
1900
Echtganotsn oan Laden f I,SO psr jaar
1901
Juniorleden (werkand) f 1,50 per jaar
1909
Lidmaatechap ooor hst lavan f 45,00 per lid

f 60,-- achtparan
f 30,-- tienjarig Lid
f 45,-- par eehtpaar,

indien baidan 10 jaar lid sijn, of tesamsn 20 jaat
1913
8uitengewona laden minimaal f 25,-- psr jaar

De eontributia voor ds niet-werkande ladan, ook wal kunetliaoanda Lsdan ganosmd, was oanaf
de oprichting tot aan 1914 etseds oastgesteld gswasst op minimaal f 1,50 per jaar. Haer
juiet onder daaa groep bavondsn :ich leden die maar betaaldan.

1918
Werkende leden boven 16 jaar f 4,-- per jaar
Echtganote van warkend Lid f 2,-- par jaar
Werkende leden beneden 16 jsar f 2,50 paz jsar
Niet-warkends leden f 2,-- psr jaar
Buitengewona Laden f 25,-- per jaar
Lidmaatschep voor hst leoen f 50,--
Lidmaatsehap voor hat lsoan na 10 jaar lidm. i 35,--
Echtparen, Lidmaataehap vooz het levsn f 70,--
Echtparsn ns ssmen 20 jaar lidmaatschap f SS,--
Leden begunetigers mínimeal i100,--
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1920
Het Levanelidmaatachap na 10 jasr wordt
oerhoogd naar f 40,--
Voor echtpaar-lavenslid na gezsmenlijk
lidmaatschap van 20 jaar f 60,--
1921
Yerkende leden boven 16 jsar f 5,-- par jaar
Echtgenote van warkend lid f 2,50 per jaar
Verkenda leden benadan 16 jaar f 3,-- per jear
Niet-werkende laden f 2,-- per jaar
Huitengewona Leden f 23,-- per jser
Levenaleden f 60,--
Lidmaatschap voor hat laven na 10 jaar f 50,--
Echtparen Leoenaleden f 80,--
Echtparen na eamen 20 jear lidmeatachap f 70,--
Leden begunatigere f100,--
1930
Levenaleden f 80,--
Levenelnden na 10 jasz lidmaatechap f 50,--
Echtparen levensleden f100,--
Echtparen ne eamen 20 jaar lidmsatschap f 90,-- ,
Leden begunatigers f100,--
19J2
Levenaleden na 10 jasr lidmaatachep f 65,--
Na 20 jaer lidmaatschap f 50,--
Echtparen Lsvenaladen na gezamenlijk
20 janr lidmaatachap f 80,--
Na gazamenlijk 40 jsar lidmaatechap f 60,--
1935 (b)
gewone leden bovan 16 jaar f 4,50 par jaar
Cewone leden die afzien van voorlichtingediansten
en bondebemoeiingen boven 16 jaar f 7,50 per jaar
Gewone ledan, openbara inetellingan,atichtingen,
zedelijke lichsmen, verenigingen, oennootechappan
of corporatiea minimeal f 25,-- per jear
Juniorleden (Deneden 16 jaar) f 3,-- per jesr
Overigen ongewijzigd

(e) De gegevana zijn ontleend aan het Huiahoudelijk Reglement van de betreffende jaren
(x.o13).

(b) Het lidmaatachep ie met ingang van 1 januari 19]S loagekoppeld oan Da Rampioen. Om da
Rampioen te onevangen moet men zich afzonderlijk abonneren.
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BIJLAGE VIII.A - SALAAISSEN EN TOEIAGEN AAN PUNCTIONAAISSEN VOOA
Seczataciaatl
adminietratis

1887 ca. 1.000 flooofdredac. Nonorarium I(larkengald
1688 ca. 1.000 1.000 baatuuz
1889 ca. 1.000 1.000
I890 ca. 1.000 1.000
1891 es. I.B00 1.000
1892 1.900 1.000
1893 1.346 1.000
1894 2.383
1893 2.633
1896 2.752
1897 2.281 2.i22
1898 4.325 3.770
1e99 6.505 3.707
1900 6.695 6.955
1901 6.055 3.605
1902 7.707 7.707

Techn.Bijbl. Vater-
I903 6.914 I(ampioen MotorlAutokamp. kampioan
1904 g.086 3.114
1905 8.298 3.700
1906 8.869 3.700 140
1907 9.798 ].700 1.080
I908 10.826 3.700 1.200
1909 11.178 4.641 1.200
1910 11.499 6.702 I.200
1911 11.528 6.005 1.200
1912 12.086 6.180 1.200
1917 12.690 6.626 1.200
1914 13.929 6.577 2.141
1915 13.357 6.773 2.446
1916 17.564 7.141 2.756
1917 25.908 7.221 7.072
1918 30.598 7.085 3.652
1919 4L 888 I0.656 6.978
1920 52.651 12.324 7.377
1921 63.575 14.942 6.576
1922 77.008 16.065 7.349
1923 83.905 16.792 7.203
1924 86.268 14.823 7.SS3
1925 97.763 14.929 7.010
1926 106.712 16.591 7.286
I927 103.711 21.730 7.168 6.600
1928 109.908 19.910 8.960 4.659
1929
I930 64.361 26.663 14.861 9.216
1931 76.489 27.190 21.443 10.728
19]2 85.177 13.702 6.173 3.869
1933 89.572 14.596 4.158 3.919
1936 85.285 9.648 7.253 3.919
1935 84.2g5 7.969 7.375 3.920
1936 87.465 2.630 5.261 3.920
1977 83.697 2.742 9.337 3.920

DE VERSCBILLENDE BUREAUS IN CULDENS (a)
Sub-
totul

1.000
2.000
2.000
2.000
2.800
2.900
2.]46
2.387
2.633
2.352
4.709
g.095
8.212
17.650
I1.660
15.414

Toer. Noofd- Yegenvez- Nulpkiatenl
kampioen conaul betering voetpompan

1.369 2.343 961 15.913
2.000 2.443 918 17.419
2.700 2.590 995 18.594
2.229 2.675 1.015 20.097
2.347 7.975 1.508 27.556
2.660 2.930 1.748 26.337
2.611 2.770 2.122 24.924
2.697 7.018 1.968 26.416
2.877 6.SS4 1.816 28.673
2.975 2.750 1.870 28.it1
3.036 2.666 2.262 30.611
1.667 2.506 2.580 29.i89
2.027 2.651 2.371 34.510

5.486

2.889 2.7g3 41.473
7.310 7.095 47.740
4.193 3.000 6í.717
6.260 6.696 83.306
6.760 5.161 99.O14
8.360 5.111 113.897
9.8I7 S.OgO 122.799
12.511 5.724 126.459
13.343 3.286 178.337
14.221 6.726 149.536
14.116 3.929 156.85i
14.337 2.252 l60.242

g.647 1.174 144.918
9.188 1.070 142.108
10.796 1.752 118.629
9.981 1.022 l23.246
9.000 1.160 116.265
11.098 137 116.784
16.302 - 115.518
16.557 - 121.779
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4eg- Plaatsn. Vsaraeh. Rieht. Waganco~. Sub-
wíjsers borden borden borden RNAC totaal

1917 2.362 2.562
1914 2.J78 2,J7g
1915 2.177 2.171
1916 2.966 2.944
1917 J.296 3.296
1918 7.536 J.576
1919 6,499 4.499
1920 4.692 4.892
1921 5.218 3.218
t922 5.223 5.227
1923 6.140 6.140
1924 3.418 3.418
1923 5.457 5.46)
1926 6.573 6.37J
1927 l3.G39 13.479
I92B 12.368 12.368
1929 -
19J0 12.618 J.642 16.060
19J1 15.541 1.96J 1.291 18.793
1932 l6.921 3.768 1.J67 2.237 4.222 26.313
193J 15.301 J.931 l.Jl6 2.796 5.278 28.640
19J4 I6.887 ].668 1.327 2.991 5.600 70.273
19J3 22.653 I.713 1.742 2.381 - 28.693
l936 14,345 1.620 2.366 3.173 - 21.504
1937 13.776 1.386 2.70J J.166 - 20.831

Vsndel- 4ster Rljwíel- Ruíter- Ski- en Lueht- Alg.toer Sub-
toerieme toerieme toarieme toariema bargtoer. [oarisea reísinl. to[aal

1914 1.000 1.000
1913 716 716
1916 600 600
1924 6.000 2.470 6.670
1925 4.000 2.460 6.660
1926 4.000 2.460 6.460
1927 4.152 2.750 6.902
I928 6.000 7.030 2.032 9.062
1929 -
1970 4.3T5 3.497 1.6)6 300 9.848
19J1 4.237 3.407 3.070 B00 11.574
1972 4.I19 3.603 840 1.499 30.838 42.899
193J 4.000 3.761 1.027 2.620 1.230 41.976 36.394
1936 6,616 4.737 1.949 2.660 3.000 42.979 59.741
19J5 1.793 3.71J 1.231 2.376 1.238 2.446 41.406 34.04J
19J6 1.289 2.BJ0 1.602 2.588 1.703 2.639 42.692 56.963
1977 97l 2.378 1.910 2.607 2.066 2.626 46.1J6 59.432



1926 Crena- Bonda- Bonda- Propa- Coad~ran Uitkerin;anl Alg. Yarkaar SoD-
1925 doe. inat. uit8. 8anda Panaiosnan onkoscan cotul
1926 S.ISI 1.000 6.151
1927 11.352 700 11.832
1928 t2.080 1.300 6.760 19.740
1929
1970 66.473 2.SS0 6.149 55.174
I9J1 56.982 2.870 7.210 67.022
1932 66.783 6.4]7 12.125 20.807 4.959 110.709
1977 68.739 6.917 17.170 27,773 5.139 127.740
1974 78.709 9.210 16.294 79.127 11.242 3.164 1.873 161.621
1975 78.708 7.769 10.717 7].508 12.148 3.784 147.874
1976 ez.les 6.424 8.997 27.708 1f.496 5.170 I44.576
1977 67.877 6.661 e.lee 24.704 12.8]7 2.906 l42.759

BIJLIICE VIII.B - TOTALB UITCAVE SALARISSEN 8N TOEGCBN TUSSEII 1887 EN 1977 IN CULDENS

Toual Toual Totul Totaal

I887 ta. 1.000 1900 6.953 l917 30.677 1926 166.720
1888 ca. 1.000 1901 7.373 1914 37.989 1927 18).047
1889 ca. I.000 1902 7.985 19IS 72.782 1928 201.612
1890 ca. 1.000 I907 - 1916 78.034 1929 -
1891 2.800 1904 15.917 1917 44.771 1970 226.000
I892 2.900 1903 17.419 I918 31.276 1971 279.439
1897 2.766 1906 18.596 1919 69.216 1972 298.767
1894 2.787 1907 20.097 1920 88.798 1937 771.870
1895 2.677 1908 27.556 1921 106.272 1974 768.532
1896 2.732 1909 2i.737 1922 119.116 1975 943.264
1897 6.709 1910 24.924 1927 128.979 1976 743.994
1898 7.610 i911 26.416 1924 178.]47 1977 744.982
1699 8.275 1912 28.677 1923 150.260

(a) Da 8a8avans sljn ontlaand aan da toalichtin8 op da vinat- an oarliaarakanin8
an da baLns sn op da jurvarala8an Q.047.4i).
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BIJLAGE IR - PERMANENTE COMMISSIES TUSSEN 1883 EN 1937

I De Commiasie tot Uitgave van de Reiawijzer (1887)

II De Commissie voor Reisgelegenheden

III De Commieaie tot Nazian der Balana

IV De Commisaie van Rasopnemiag (tot 1900)

V De Record-Commissie (tot 1898)

VI De Comisaie van Reglementaherziening

VII De Rechtageleerde Commisaie (1892)

VIII De Commissie tot Uitgifte van Rijbewijzan (tot 1898)

IX De Garantie-Commisaie

X De Propaganda-Commisaie (1896)

XI Toercommisaie (1898)

XII Wegencommissie (1898)

XIII De Redactie-Commiseie van De Kampioan (1900)

XIV Commissie voor het Watertoeriame (1914)

XV Commisaie voor hat Motortoeriame (1915)

XVI Commisaie voor Statioaevaraieriag (1915)

XVII Commiaeie voor het Ruitertoeriame (1920)

XVIII Commisaie voor het Luchttoeriame (1932)

XIX Commisaie voor het Wandaltoariame (1934)
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èIJ1J~CH )( - UITGAVEp v00R pROPAGAlIDA IN CULDENS VAN 1901 TOT 1937 (a)

Jaar gonde- 7entoonstl 8tationa- Bonds- pat-bsack. Prop.per Overigs Totaal
faestanl lasingan varaiering tochtan vark. auto propag.

-- Tocht. oaili.h.

1901 - 975 97S
1902 4.129 - 2.372 6.661
1903 6.371 - 2.36] 8.914
1904 6.712 - ].518 8.230
1905 4.258 1.050 - 321 5.973 11.802
1906 3.712 1.164 - 728 7.606
I907 2.247 1.16T - 409 3.823
1908 (~20.638) 872 - 642 (a19.124)
1909 207 422 - 827 1.455
1910 2.957 380 - 28 1.]48 6.713
19I1 2.423 917 - 1.651 4.993
1912 3.744 316 2.096 3.069 8.821
1913 4.851 6.075 2.OOS 776 13.705
1914 - 2.625 2.207 1.756 6.588
1913 - 794 78 463 859 2.196
1916 - 39 914 422 2.680 3.855
1917 - 66 668 1.868 3,000 3.602
1918 - 76 673 322 1.636 2.909
1919 1]6 16 397 3.034 3.603
1920 - 2.296 24 704 766 3.]86
1921 1.2]1 485 687 bonds- 1.381 3.784
1922 885 2.441 388 tochtan 1.279 5.193
1923 ].489 2.079 847 gscom- 1.128 7.539
1926 (i 37]) 2.717 - binaard 6.959 1.087 9.790
1925 6.ISi 6.781 - mat 7.621 3.877 24.477
1926 - 6.332 - bonda- 3.161 5.839 13.3]2
1927 3.818 3.105 - faaatsn 7.901 11.266 22.090
1928 4.306 1.625 - ]S4 16.570 22.855
1929 1].748
1930 3.203 3.922 - 912 10.889 18.926
1931 1.910 2.426 - 23.193 27.529
1932 2.036 1.007 - 13.998 33.141 32.202
1933 35.686 ].728 13.513 ]0.774 83.261
1936 l.072 4.185 399 12.761 33.676 37.893
19]S 2.397 2.231 52] 8.921 26.252 40.724
1976 873 2.576 2.875 7.977 23.067 39.328
1937 1.128 208 1.434 11.746 22.148 ]6.664

(a) In de poat "Ovsrige propaganda" is hst aalaris inbegrapan.
De hogs vitgaoan vooz propaganda in da jaren dartig vordt meda veroor:aakt door de aanachaf
van aan auto voor propaganda-doalaindan an da hogera aalariskostan.
De gegeoena aljn ontlsend un da vinst- en varliaarakeningen (E.047.44),
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BIJLACS EI.A - INROMSTEN 6N UITOAVEN RAMPIOEN, IN R6LE C1ILDEN3 (al

Jaar Inkosatan UieBav~n
Advartanti~a Ov~riBa Totaal Drukkoatanl Porti OvariB Totaal Nadali8

woiar inol aalaria aaldo
1883 99 90 189

1884 170 130 99 90 59
18es 614 614
1886 1.095 1.095
1887 2.205 2.205 4.296 2.091
1888 2.348 2.748 4.189 1.841

1889 2.962 2.962
1890 2.684 2.684 1.593 1.593

1891 - - 3.182 3.182
1892 2.275 2.275

1893 2.123 107 211 2.441 2.441

1894 8 1.125 1.193 370 2.648 2.648

1893 4.972 4.9]2

1896 6.572
1897 2.994

1898 7.138 18.522 IS.766
1899 13.404 27.852 14.448
1900 7.617
1901 7.893
1902 29.978 37.360 7.502
1901 33.280 43.649 12.369
1904 36.ee7 ].801 40.688 28.753 12.067 11.102 31.922 11.274
1903 i7.294 1.737 49.032 37.317 11.434 10.847 61.814 12.762
1906 56.826 89 56.915 46.688 14.464 9.191 70.343 17.428
1907 59.426 2.417 61.847 S1.S26 15.426 9.441 76.397 16.350
1908 32.637 1.691 34.728 30.828 13.777 8.562 73.167 20.839
1909 52.539 1.332 S].911 31.669 16.357 10.605 78.671 24.720
1910 )6.765 2.972 39.737 33.732 10.227 11.800 57.779 18.062
1911 45.959 2.043 48.002 ]3.393 9.294 15.767 58.430 10.448

1912 50.174 1.439 51.613 34.732 8.920 14.475 38.147 6.534
1917 47.732 2.106 49.iS8 73.001 9.188 1].213 37.402 7.94i
1914 39.964 1.848 41.812 ]0.243 9.793 13.93] SS.S93 13.781
1915 23.001 1.571 24.532 24.626 8.742 13.673 47.041 22.309

1916 33.013 4.205 37.218 40.508 9.305 23.916 71.729 76.511
1911 49.940 8.138 SB.098 49.740 10.333 36.924 96.597 78.499

1918 83.571 10.266 97.837 72.061 10.840 56.211 179.112 iS.27S
1919 149.829 19.761 169.190 118.219 11.430 63.575 193.184 25.996
1920 190.877 14.4]0 203.707 158.810 13.793 82.177 254.782 49.073
l921 180.616 17.091 197.707 130.669 26.749 101.721 278.7]9 81.0]2



-377-

vervolg Dijlage EI.A

Jaar lnkosstan Uitgavan
Advertantiee Ovarige Toteal Drukkoetenl Porti

oaoiar
19I2 IS2.762 10.308 163.070 I1).967 31.428
1923 150.661 8.635 IS9.086 115.9]6 31.436
1924 137.043 9.796 146.839 122.633 ]3.205
1925 135.237 9.329 164.566 133.249 34.043
1926 152.144 13.167 165.311 147.191 33.163
1927 134.729 12.138 146.887 131.227 35.607
1928 136.242 24.211 I60.6S3 168.559 28.391
1929 146.950
1930 149.204 3.473 132.677 192.865 72.724
1931 172.275 --~(incl.ovarig) 172.275 204.340 34.OS2
1972 162.115 ~-- " " 162.175 196.408 ]5.162
1933 59.901 ~-- " " 139.901 198.921 44.678
1934 172.553 ~-- " " 172.555 186.378 37.516
1935 158.676 ~-- " " 158.676 156.983 31.027
1976 65.933 i-- " " 63.937 38.113 l0.280
1937 6S.80S ~-- " ' 6S.80S 41.283 9.840

Overig Totaal Nadelig
incl.aalaria aaldo
106.027 255.422 92.352
B8.S34 233.946 76.860
69.553 225.391 78.352
74.222 241.314 76.948
79.211 237.434 92.254
62.468 269.302 122.415

103.978 302.928 142.474
287.]03 140.753

59.510 285.079 132.401
64.409 302.802 130.327
59.891 291.461 129.286
73.466 317.063 137.162
71.966 293.862 121.307
59.860 267.867 97.096
6.775 62.454 (~3.479)
11.482 66.903 1.Q97

(a) De gegevene sijn ontlaand asn ds jaarvarslagan an de tosliehting op de verllas an
winatrekaning en da bslsne (1C.043.053), (047.44).
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BIJLAGE EI.B - INICOHSTEN EN UITGAVEN VOOR NET TECNNISCH BIJBLAD DE N01'ORRAHPIOEN EN
DE AUTORAMPIOEN VAN 1907-1937 IN GULDENS (a)

Jaat Inkomaten Uitgaven
Adoertantiea Abonnem. Werig Drukkoeten~

verzendk.
1907 - 373 ].016
1908 - 1.270 1.647
1909 - 1.571 1.805
1910 - 1.879 1.804
1911 - 1.943 1.387
1912 - 1.970 1.398
1913 - 1.895 1.563
1914 - 2.349 1.859
1915 - 2.855 2.231
1916 1.318 2.810 1.104 11.170
1917 4.201 3.723 4.148 16.283
1918 16.828 4.212 3.869 11.017
1919 25.714 4.501 7.451 13.354
1920 35.550 4.549 4.750 23.816
1921 30.705 4.793 4.521 17.287
1922 22.733 (2.446) 7.607 5.524 18.427
1923 24.643 (2.513) 7.981 4.543 15.885
1924 20.118 (2.437) 7.686 5.120 18.015
1925 18.342 (2.320) 7.467 4.860 18.973
1926 16.918 (2.278) 7.353 4.994 13.618
1927 13.018 7.246 3.364 16.813
1928 14.718 6.710 2.961 15.833
1929 22.139
1930 25.075 6.459 331 24.881
1931(b) 77.667 51.346
1932 67.455 40.777
l933 75.176 48.381
1934 83.282 49.969
1935 109.591 69.711
1936 135.473 70.370
1937 161.120 88.956

Provieia Debet-
Salaris en overige saldo

kosten
1.080 142 3.865
1.200 96 1.673
1.200 171 1.304
1.200 179 1.304
1.200 244 688
1.200 609 1.237
1.200 469 1.337
2.141 474 2.125
2.446 703 2.525
2.756 4.254 12.948
3.072 6.838 14.115
3.652 10.170 t 130
4.978 16.493 ~2.901
7.577 20.570 7.114
6.576 20.240 4.084
7.349 15.855 5.667
7.205 13.827 t 250
7.553 11.970 4.SS4
7.010 11.591 6.905
7.286 16.753 8.392
7.168 9.007 9.360
8.960 10.411 10.7SS

33.138 11.999
l4.370 7.928 15.320
22.767 12.093 8.541
22.023 11.436 6.783
24.424 12.OBS 9.714
25.144 11.891 3.722
25.027 12.800 1.552
28.929 25.645 ~10.021
35.576 32.144 f 1.749
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BIJI.ACE RI.C - INROHSTEN EN UITGAVEN (iATEB1CAHPIOEN VAN 1927-1937 IN GULDENS (a)

Jaar Inkomaten Uitgaven Debet-
Abonnem. Advert. Overig Drukkea Salariasen Overige saldo
i losss nra. oybranRat varseadan

1927 6.859
1928 10.631 4.003
1929 15.223
1930 15.382 6.960
1911 24.593
1932 21.468
1933 22.905
1936 24.685
1935 26.543
1936 21.587
1937 22.157

27 6.810 4.600 4.743 9.265
8 8.303 4.659 3.363 3.882

17.929 2.706
40 12.094 9.216 123 1.051

14.228 l0.726 363
14.151 11.960 6.643
14.495 11.928 3.317
12.780 11.239 i 666
14.858 11.731 43
12.053 11.751 2.217
11.798 11.283 - 923

BIJIJIGE RI.D - INROHSTEN EN UITGAVEN RANORAHPIOEN VAN 1934-1937 IN CULDENS (a)

Jaar Inkometen Uitgaoen

1934 558 1.301
1935 635 1.242
1936 594 1.156
1937 569 1,012

742
607
562
442

BIJLACE XI.E - INROMSTEN EN UITGAVEN TOERISTENRAHPIOEN IN 1936 EN 1937 IN CULDENS (a:

Jaar Inkomaten Uitgaven Debet-
Drukkenl Salarie Proviaie saldo
verzenden

1936 83.982 73.250 13.323 18.958 23.551
1937 l02.163 84.453 15.627 22.001 19.919

(a) De gegevans aijn ontleend aan da toalichting op de sxploitatisrekening en de
balans (X.047.44).
Van 1907 tot 1916 ie er sprake van hat Technisch Bijblad, gevoagd bij de
Rampioen. Da advartentie-opbrengst komt dus taa gosda aan De 1(ampioan.
In 1907 wordt het Techniech Bijblad, Hotorkampioen, mat aen eigan exploitatie.
In 1931 srordt de Hotorkampioen-Autokampioen genoemd.

Debet-
ealdo

(b) Vanaf 1931 worden de advertentie-opbrenget, de sbonnementagelden onder een bedrag
ganoemd. Bij de uitgsven is hat aalaris, administratiekostan en onkosten ondsr
66n noemer gebracht, tsrwijl da ooerige kostan bestssn uit provieie.
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~ BIJI.AGS RIII.A - INROHSTEN EN UITCAVEN VOOB W6GWIJZffitS II( WAABSCNUfiINGSBOitDSN IN GULDDIS.i
m VAN 1892 - 1937 (a)~

Jur Wagrri jzars Jaar Wagrri jzara
Iakamatan Uitgavan Dabat Inkomacan Uitgaven Dabat

inc.aal. axcl.sal aaldo inc.aal. excl.sal saldo
1892 - - 293 293 1913 838 10.092 7.915 9.254
1893 - - 142 142 l916 667 17.814 14.870 17.147
1894 - - 108 108 1917 395 12.366 9.070 11.971
1895 - - 293 293 1918 36i 18.800 15.264 18.439
1896 - 984 984 1919 24.270 48.586 44.087 24.316
1897 - 1.130 1.130 1920 13.379 29.840 24.948 16.461
1898 64 3.680 3.616 1921 7.693 ]2.674 27.456 24.961
1899 - 4.892 4.892 1922 22.067 52.153 46.930 30.086
1900 - 4.721 4.721 1923 28.325 47.150 41.010 18.625
1901 23 4.632 4.607 1924 28.208 43.521 38.103 15.313
1902 - 6.721 6.721 1923 25.782 42.546 37.079 16.764
1903 - 6.542 6.542 1926 17.225 30.678 44.105 33.453
1904 17 7.745 7.727 1927 36.585 115.926 102.487 79.341 (b)
1905 729 8.588 7.145 7.839 1928 80.012 87.331 72.731 7.319
1906 47 7.530 6.141 7.483 1929 42.227 75.273 - 33.048
1907 284 8.881 1.481 8.597 1930 45.884 71.583 5S.S23 23.699
1908 1.686 10.624 8.999 8.978 1931
1909 519 11.398 9.652 10.819 1932 33.219 82.557 60.264 49.338 (c)
1910 320 9.530 7.976 9.210 1933 26.652 66.871 44.509 38.219
1911 824 8.725 6.907 7.901 1934 30.817 70.025 45.152 39.208
1912 1.046 13.137 10.782 12.091 1935 29.649 84.553 56.060 54.904
1913 997 18.068 15.506 17.071 1936 19.030 69.249 47.7]S 50.219
1914 660 15.682 13.304 15.022 1937 18.733 60.849 37.900 42.116

(a) Daza gagavana zijn oncleand aant 1892 tlm 1900. Vaartig jaar, 99.
1901 c!m 1937, Balaaa Toaliehting axploitatia, vinat-varliaarakaniag balaaa (X.047.44)

(b) Vanat 1927. Incluaiat plutanaambordan aa paddaacoalan.
(c) Yanaf 1932. lacluaiaf richtiagabordan.
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BIJLAGE XIII.B - AANTAL HEGWIJZERS, AAARSCHiJWINGSBORDffi(, RICHTINGSBORDHN,
PLAATSNAAMBORDEN,VOORRICHT.BORDEN (a)

Jaar 4legwijzara Waarachuw- Richtinga- Plsatsnaam- Voorricht.
iaftaborden bordea borden bordan

1918I19 ca.2.500
1921122 2.521 ca. 500
1922123 2.634 ca. 500
1923124 2.834 ca. 500
1924~25 3.000 552
1925126 ca.3.000 566
1926127 ca.3.100 570
1927128 ca.3.150 ca. 570
1928I29 ca.3.200 549
1929I30 3.233 549 4.201
1930131 3.278 592 5.538
1931~32 3.357 585 59 5.579
1932133 3.455 599 97 5.594
1933134 3.526 620 229 5.605
1934135 3.797 651 334 5.617
1935136 3.853 692 496 5.642 53
1936137 3.911 694 607 5.688 80
1937138 4.018 666 738 5.722 136

(a) Arch.ANWB, Jaarnaralagen 1919 - 1938 (X.043.053).



BIJLAGH RIV- CONTRIBUTIS-ONTVANGSTEN IN
GULDBNS IN 1883 - 1937 (a)

1883 - 1911 110.960
1884 491 1912 122.779
1885 1.298 1913 119.293
1886 2.377 1914 110.322
1887 3.466 1915 121.911
1888 5.271 1916 141.733
1889 6.393 1917 173.520
1890 7.770 1918 178.359
1891 10.299 1919 203.801
1892 11.986 1920 234.722
1893 12.985 1921 282.015
1894 14.842 1922 354.219
1895 18.677 1923 365.413
1896 33.194 1924 363.797
1897 46.441 1925 383.687
1898 55.401 1926 400.171
1899 56.239 1927 414.613
1900 53.556 1928 431.326
1901 51.174 1929 383.512
190Z 51.876 1930 410.000
1903 65.181 1931 434.762
1904 64.806 1932 449.302
1905 82.076 1933 479.880
1906 79.863 1934 411.829
1907 81.254 1935 466.869
1908 88.995 1936 398.633
1909 93.123 1937 403.575
1910 94.725

(s) Arch.ANi1B, De gegevena zijn ontleend aan de
jaarveralagan en de toelichting op de var-
liea- en winstrakening en de balans
(R.043.053), (X.047.44).
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BIJLAGE XV - BIJDRAGE PENSIOENFONDS BONDSAMBTENAREN VAN 1907-1937
IN CULDENS (a)

Jaar BiidraRe UitRavan Jaar B11draRe UitRaven
1907 4.461 - 1920 4.291 -
1908 1.170 - 1921 5.051 888
1909 1.063 - 1922 5.413 -
1910 1.428 246 1923 5.698 -
1911 914 25 1924 6.105 2.848
1912 1.129 137 1925 5.596 938
1913 1.890 101 1926 6.361 -
1914 1.438 98 192T 7.196 -
1915 1.240 83 1928 6.973 -
1916 1.294 8 1929 8.128 -
1917 1.580 151 1930 7.06] 4.272
1918 1.765 48 1931 12.103 -
1919 1.928 -

Jaar Uitgaven Inkomsten
Bijdr.aan Terugbet. Bijdrage Bijdrage Retour Uit oude Saldo
Centr.Beh. premies ambtenaren RNAC premiea pens.f. (c)

van C.B (b)

1932 16.212 38 3.531 220 1.237 971 10.291
1933 11.045 66 4.543 608 197 971 10.790
1934 20.734 150 5.789 704 780 971 12.639
1935 19.842 268 5.829 165 944 971 12.199
1936 19.693 240 6.299 - 998 971 11.664
1931 19.638 141 7.047 - 313 971 11.446

(e) Arch.ANWB, De gegeoane zijn ontleend aan de toalichting op de ezploitatierekening
en de balene (X.047.44).
Het pensioenfonde gaet in 1931 over naar Centrasl Behear.
Het bedreg voor 1931 ie als volgt samengesteldt
Overdecht i bijdrege 1931 f 51.191,84
Inkoopaom penaioen Mevr.Lled.Stork f 16.881.--

f 68.072,84
Beschikbear van het oude pensioen f 55.7á9.--

f 12.323,8~i
Door RNAC betaald ale eandeel

voor het pezeoneel f 220,--
Ten lasta van 1931 f 12.103,84

(b) Voor ambteneren die vartrekken ~aordt de premie teruggwetort.
(c) Het bedrag onder het oude penaioenfonde ia hat bedrag dat jaarlijka voor een oen

de ambtenaren die ala eniga in het oude pensioenfonde zijn geblaven, wordt over-
gaheveld.
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BIJLACF. RVI - UITCAVEN MN SUBSIDIES EN LIDNAATSCHAPPEN VOOR VERREER, TOERISI~, NATUURBE-
NOUD VAN 1883 TOT 1937 IN CULDF.NS (a)

Jaar Uitgaven Jaar Uitgaven Jaar Uitgaven Jaer Uitgaven

1885 70 1899 988 1912 893 1923 1.411
1886 - 1900 Sll 1913 754 1926 3.471
1881 - 1901 334 1914 822 1927 2.454
1888 - 1902 395 1915 1.379 1928 6.834
1889 - 1903 1.323 1916 1.093 1929 5.224
1890 - 1904 1.016 1917 986 1930 5.405
1891 - 1905 572 1918 I.008 1931 2.450
IA92 22 1906 864 1919 1.346 1932 2.078
1893 !06 1907 1.158 1920 933 1973 2.938
1894 - 1908 1.350 1921 1.227 1934 2.232
1893 25 1909 857 1922 2.145 1935 1.790
1896 738 1910 462 1923 1.807 1936 1.420
1897 1.475 1911 1.548 1924 1.411 1937 1.721
1896 2.688

(a) Acch.ANiJB, De gegevens van 1884-1900 zijn ontleend aan de jaarvaralagen (X.043.053).
Van I900-1937 aan de toelichtíng op de exploitetierekening en de balane (X.047.44).
Tot 1900 worden de meeete subsidies toegekend aan wegenverbeteringsprojecten, ean
tollen e.d. Na 1900 komen ook natuurbehoud, toerisme en verkeer in aanmerking.
Bondsbelang Friealand 1909 - f 500,--.
Afkoop bruggeld Roode Haan in 1907 tot en met 1910 - f 250,-- per jaar.
In 1911 wordt f 500,-- uitgegeven voor het veer Moerdijk-Nillemsdorp.
Voor de afkoopsom Huídertol ia van 1928 tot 1930 jasrlijka f 1.333,-- betaald.
De Hollandsche Molen ontvangt f 200,--.

De belangrijksce ontvangers zijn de Alg. Ned. Ver. voor Vreemdalingenverker, Vsr. tot
Behoud van Natuurmonumenten, Het Nederlanda Inatituut voor Volkahuievesting en Stede-
bouw, het Nederlanda Olympiech Comité, het Verbond van Verenigingan voor Veilig Ver-
kaer, De Hollandache Molen en het Vondelpark. Deze laatste ontvangt jaarlijks f 500,--
cerwijl de ePrstgenoemde f I00,-- per jaar ontvangen. De Hollandscha Molan onevangt
enige jaren f 200,-- per jaer.
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BIJLAGE SVII - INROMSTEN EN UITGAVEN WEGENCOMiISSIE : WECEN
EN RIJiIIELPADVERBETERING IN GULDENS (a)

Jaar Wegenco~isaie
Inkometen Uitgaven Debet

incl.eal. sxcl. eal. aaldo
1898 - 45 45
1899 - 107 107
1900 - 217 217
1901 - 1.273 1.273
1902 - 2.271 2.271
1903 - 1.018 1.018
1904 773 5.978 5.203
1905 - 3.025 2:025 3.025
1906 - 5.101 3.901 5.101
1907 3.325 10.086 8.786 6.761
1908 - 7.888 6.588 7.888
1909 1.762 8.340 7.040 6.578
1910 - 5.338 4.122 5.338
1911 953 6.640 5.440 5.687
1912 244 8.571 6.372 8.327
1913 SO 9.510 6.760 9.460
1914 10 9.175 6.509 9.165
1915 211 5.488 2.982 5.277
1916 50 7.416 4.765 7.366
1917 300 13.104 10.215 12.804
1918 1.613 9.835 6.525 8.222
1919 46 14.870 10.673 14.824
1920 3.354 27.154 20.894 23.800
1921 1.526 20.321 13.561 18.795
1922 3.488 19.009 10.649 15.521
1923 950 19.070 9.253 18.120
1924 300 24.592 12.081 24.292
1925 8.110 30.159 16.814 22.049
1926 15.036 47.648 33.427 32.612
1927 6.826 35.900 21.784 29.074
1928 15.612 41.807 27.254 26.395
1929 2.725 25.238 - 22.513
1930 2.756 17.708 9.265 14.952
1931 - - - -
1932 3.230 17.767 7.371 14.537
1933 2.854 17.694 7.713 14.840
1934 1.564 14.781 5.781 13.217
1935 2.593 17.642 6.544 13.049
1936 452 23.870 7.568 23.418
1937 172 22.100 5.343 21.927
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BIJLACE )(VIII - INROHSTEN EN UITCAVEN VOOR NULPRISTEN EN VOETPOFffEN
IN CULDENS EN AANTALLEN (a)

Jaar Verliee Aanvexiga 17aerborg- Aantal Aantal

hulpk. f vaarb.eom aom voet- hulpkisten voatpompan

OOatDOmD hulvkistsn vompan

1896 l2S - - - -
1897 l.339 - - - -
1898 6.848 2.400 - 174 -
1899 2.243 4.605 - 329 -
1900 1.813 5.000 - 455 -
1901 2.977 7.239 - S19 -
1902 8.527 8.640 738 579 246

1903 7.302 9.755 1.494 662 522

1904 4.758 11.150 2.271 7S1 764
1905 5.490 11.945 2.835 804 94S
1906 13.261 12.740 3.516 - -
1907 3.428 13.370 6.119 - -
1908 4.252 13.190 4.632 - -
1909 4.130 13.025 5.076 - -
1910 5.702 13.025 5.439 ca.1.000 1.845
1911 8.096 12.905 5.679 - 1.893
1912 S.24S 12.890 5.823 - -
1913 4.977 12.650 5.958 - -
1914 3.630 10.100 6.030 711 2.026
1915 4.701 9.920 6.138 64) 2.OS3
1916 3.918 9.260 6.196 - -
1917 3.421 B.810 6.234 - -
1918 5.591 8.132 6.165 - -
1919 (b) 11.744 7.812 6.161 - -
1920 10.383 7.254 6.065 - -
1921 11.484 T.407 6.426 ca. S00 ca. 2.000
1922 6.524 7.242 6.705 S24 1.981
1923 11.873 7.467 6.962 - -
1924 (c) 8.OS3 - - - -
1925 8.789 - - - -
1926 9.720 - - - 1.968
1927 3.344 795 6.SS4 116 1.980
1928 3.579 - - - -
1929 3.524 - - - -
1930 3.609 - - - -
1931 3.201 - - 112 2.014
1932 - - - 111 2.012

1933 1.785 435 6.4g7 lOS 1.993
1934 1.716 210 6.272 B4 1.970
1935 56S - 6.061 - 1.891
1936 - - - - 1.827
1g37 - - 1.765
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BIJLAGE XIX.A - INROMSTEN EN UITCAVEN VOOR NET BIJI.AGE XIX.B - INROMSTEN EN UITGAVEN VOOR HET ~
NATERTOERISME IN GULDENS TUSSEN 1910 EN 1937 (a). pANDELTOERIShIE IN CULDENS TUSSEN 1914 EN 1937 (b). mao

Jaar Inkoeratan Uitgaven Debat- Jaar Inkomaten Uitgaven Dabet
lncl.sal. axcl.sal. saldo incl.sal. excl.sal. saldo

1910 78 1.555 1.477
1911 371 1.152 781
1912 525 1.776 1.211
1913 986 3.581 2.595
1914 1.282 4,384 3.102 1914 1.627 Y.869 3.869 3.242
1915 1.607 S.i21 3.514 1915 2.507 S.i94 4.478 2.681
1916 1.259 5.319 4.060 1916 3.154 7.617 7.017 4.463
1917 1.079 3.615 2.536 1917 2.347 8.455 6.108(ex.sal)
1918 1.919 5.164 3.245 1918 3.297 10.974 7.677( "" )
1919 2.744 4.888 2.144 1919 3.031 l0.610 7.579( "" )
1920 2.643 5.334 2.691 1920 2.136 7.959 5.823( "" )
1921 2.714 7.016 4.302 1921 1.779 12.664 10.885( "" )
1922 2.268 8.087 5.819 1922 1.127 9.054 7,927( "" )
1923 2.194 9.878 7.684 1923 1.800 11.127 9.327( "" )
1924 4.596 16.012 13.542 11.416 1924 1.373 8.899 4.899 1.526
1925 3.046 14.i67 11.707 11.121 1925 6.008 14.690 !0.690 8.682
1926 2.865 8.573 6.113 5.708 1926 2.156 10.533 6.533 8.377
1927 5.824 8.818 6.068 2.994 !927 2.857 8.591 4.439 5.734
1928 5.383 16.603 13.573 l1.220 1928 2.778 8.635 4.635 5.857
1929 3.806 13.154 9.348 1929 2.764 12.781 10.017
L930 - 4.327 830 4.327 1930 2.941 9.599 5.224 6.658
1931 - 5.125 1931 - - - 6.229
1932 6.818 1.215 6.818 1932 1.175 8.253 4.134 7.078
1913 7.416 1.675 7.416 1933 678 7,407 3.407 6.729
1934 5.894 1.157 4.894 1934 153 8.851 ~.235 8.698
1935 4.351 1.038 4.351 1935 Z.095 7.740 5.947 3.652
1936 3.642 812 3.642 1936 1.344 4,840 3.551 3.496
1937 3.635 1.OS1 3.635 1931 1.278 4.719 3.788 3.441



BIJLAGE XIX.C - INROMSTEN EN UITGAVEN VOOR HET BIJLAGE XIX.D - INROMSTEN EN UITCAVEN VOOR HET
MOTORTOERISME IN GULDENS TUSSEN 1917 EN 1929 (c). AUITERTOERISME IN GULDENS TUSSEN 1926 EN 1937 (d).

Jaar Sakomscen Uitgavan Debat- Jaar Inkomstan Uitgavan Dabat
iacl.sal. excl.sal. saldo incl.sal. excl.sal. saldo

1917 481 2.076 1.595 1926 - 262 Z62
1918 411 1.360 949 1921 - - -
1919 - - - 1928 - - -
1920 - 901 901 1929 5 514 509
1921 J76 176 1930 249 3.345 3.045 1.096
l922 - 229 229 193! - - - -
1923 - 177 177 1932 177 4.065 2.566 3.197
1924 - 1.057 1.057 1933 157 5.011 2.391 4.854
1925 17 296 279 1934 198 4.573 2.113 4.375
1926 22 817 795 1935 121 4.003 1.427 ].882
1927 - - - 1936 75 3.202 614 3.127
1928 - - - 1937 75 3.668 1.061 J.593
1929 - 284 284

BIJLACE XIX.E - INROMSTEN EN UITGAVEN VOOR HET BIJLAGE XIX.P - INROMSTEN EN UITCAVEN VOOR HET
RIJiJIELTOERISME IN GULDENS TUSSEN 1930 EN 1937 (a). LUCHTTOERISME IN GULDENS TUSSEN 1933 EN 1937 (f).

Jaar Inkomscen Uitgaven Dabet- Aantal Jaar Iakomsten Uitgaven Dabet
incl.sal. excl.sal. saldo naddast. iacl.sal. excl.sal. saldo

1930 247 4.762 3.086 4.515
1931 - - - 6.611 788
1932 310 6.068 5.228 5.758 838
1933 720 1.026 5.999 6.306 1.115 1933 1.426 5.267 4.031 ].841
1934 404 9.761 7.812 9.357 1.306 1934 21 5.811 2.811 5.790
1935 329 5.895 4.644 5.566 1.316 1935 35 3.549 1.103 3.514
1936 256 5.920 4.518 5.662 1.423 1936 201 3.909 1.470 3.708
1937 464 5.838 3.928 5.374 1.458 1937 - 4.638 2.012 4.638
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BIJLACE RIR.G - INRONSTEN EN UITCAVEN VOOR NET SRI- EN
BERCTOERISNE IN CULDENS TUSSEN 1935 EN 1937 (g).

Jear Inkoaeten Uitgaoen Debet-
iacl.eal. axcl.sal. saldo

19]5 1.258 - 1.258
1936 - 1.712 1.706 1.712
1937 - 2.202 2.064 2.202

(a) De gegevens zijn ontleend een de toelichting op de exploitatierekening en de balans.
De inkomaten beataan voor het grootate deal uit verkoop van wetertoaristische werk-
jes, kasrten en reiswijzere. Na 1930 worden de inkomaten en uitgeven geecheiden in
het uitvoerende werk en de uitgeve van publikatiee. Deze laatata worden niet meer
onder het toeciame opgenotsen, maer onder een afzonderlijke cataqnrie.

(b) De gegevens zijn ontleend ean de toelichting op de exploitstierekening en de ba-
lens. flet salarie voor het wandeltoerisme is Cuassn 1917 an 1924 geboekt onder het
hoofdconsuleat en niet op zekening van het wandeltoeriame.

(c) De gegevens zijn ontleend san de toelichting op de exploitatierekening en de balens.
Het motortoerieme is a1e zelfs[andig toeriatiache activiteit nauwelijks van de grond
gekomen. In 1930 verdwijnt de post van de balana. Veel van het algemeen toeriatiach
werk komt het motortoeriame ten goede, evenals de wezkzaamheden op het gebied ven de
wegenverbetering, wegwijzera enz. en het grensverkeer.

(d) De gegavene zijn ontleend aan de toelichting op de exploitatierekening en de balana.
Het ruitertoerieme komt vooral na 1930 tot ontwikkeling en haeft vooral batrakking
op het maken van tochten.

(s) De gegevena zijn ontleend san de toelíchting op da exploitatierekening en de balane.
Noewel reeda veel activiteiten betrekking hebben op het rijwielverkeer wordt het na
1930 opnieuw ale toerietiech item opgevoerd. Vanaf 1932 ie ook het onderhoud sn da
plaetsing van de paddeatoelen opgenomen onder hat ríjwieltoariama.

(f) De gegevene zíjn ontleend aen de toelichting op de exploitatierekening en de balens.

(g) De gegevens zijn ontleend aen de toelichting op de exploitatierekening en de balane.
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BIJLAGE Jq1.A - AANTAL REISINLICNTINCEN PEA BESTElB7INC TU93EN l922 EN 1937 (a)

Beece~in: 1922 27f24 24f23 23126 26I27 27128 28129 1930 1971 1932 1933 1934 1975 1936 1937
Nederland 804 967 1200 1717 I357 1374 1481 ]794 6841 12379 17202 17161 13669 16877 18014
BelgielLu 638 1337 1339 1313 1386 l125 1069 279 2688 3707 3269 6I00 8341 7951 8989
Duitalend 1591 ]39 613 710 1295 2417 2581 S49] 8596 I0100 8806 12964 17243 IS683 l2]29
Oostenrijk 69g I80 l78 I17 107 101 316 354 668 T92 1229 2I68 2174 7368 3673
?rsnkrijk 399 805 867 1299 1252 932 971 1633 4202 3773 3402 3963 3606 6435 IO73á

2vitearland 289 796 592 564 631 667 7l4 I116 1756 1997 2421 3242 2389 3200 5682
Italíe 230 274 284 ]20 367 367 350 82 366 703 1134 1780 1776 1389 2817
EngalandiSeh l20 283 286 213 188 315 259 426 S11 702 982 1246 1280 1487 1681
Scandinavia 42 46 63 83 81 93 78 266 32S 475 660 1149 916 1248 1349
Ovar.landan 56 S7 101 124 160 19J 222 390 644 866 1300 1843 23]4 3002 3951

7otaal 6887 470fi 5281 6260 6828 7586 8041 157J1 26793 33I30 46645 S3S96 SJg64 60820 68679

BIJLACE EE.B - MNTAL REISINLICNTINCEN TUSSEN 1922 EN 19]7 NMR
VERVOERMIDDEL

Jaar Trainlboot Heta Auto 1lotor Wandalf Watsr
ruiter Totaal

1922 3.242 929 329 6.BB7
192]l24 2.807 94J 781 4.706
1924123 3.I60 942 1.004 5.281
1925126 3.369 94J 1.584 181 6.260
1926127 3.911 910 2.001 !73 6.828
1927128 4.027 973 2.5g6 175 7.584
1928129 4.0]0 1.023 2.988 164 8.081
1929 3.878 3.931 13.403
1970 7.008 1.651 6.156 7l6 15.771
1931 9.444 2.616 13.698 522 S13 26.793
1932 9.835 3.900 16.657 1.109 2.182 1.627 73.110
19J3 II.BI2 3.126 20.667 1.301 2.761 2.778 44.443
1934 15.665 5.331 24.648 1.867 2.917 7.172 57.396
1935 17.782 3.079 24.126 1.212 2.467 2.602 33.866
1936 16.327 3.876 72.278 1.133 2.110 2.496 60.820
1937 I8.905 5.90! 36.298 1.136 1.543 2.856.-68.6)9.

(s) De gegevene aijn ontleend aan de j aaroaralagen (E.063.053).
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BIJI.AGE XRI.A - OVERZICHT VAN HET AANTAL UITCEGHVEN GRENSDOCUl~NTBl1:
TUSSEN 1919 EN 1937 (a)

Jaar Tript. Caraets Int.rijbea. Douane- Wagan- Int.bal. Totaal
kaartaa betri j e caraet

1919I20 3.000 1.000 ca.4.000
1921 3.274 2.253 3.231
1922 4.156 78 2.792 2.975 10.001
1923 9.024 269 5.494 4.481 19.268
1924 8.237 321 6.451 4.516 19.525
1925 9.205 438 8.014 4.210 21.867
1926 12.226 603 30.641 4.370 27.840
1927 14.828 1.064 12.476 3.216 31.584
1928 18.734 1.863 15.447 3.230 39.274
1929 21.768 3.244 19.166 3.134 47.312
1930 28.650 4.134 25.600 3.955 62.339
1931 31.555 5.927 33.160 4.041 27.783 102.466
1932 32.908 6.811 34.078 4.569 30.825 109.191
1933 32.534 8.413 36.384 6.376 32.679 116.386
1934 32.816 9.184 37.206 5.755 33.435 6.827 125.283
1935 40.736 9.450 33.355 2.055 29.864 634 116.094
1936 37.459 9.204 27.951 494 24.978 552 100.638
1937 35.911 12.993 28.277 137 25.484 789 103.591

(a) De gagevena Zija ontlaead aan: 1921-1929 Da 1(amvioan 1930, SOi
1919~20 en 1930-1937, Jsarveralagea.
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BIJLACE 7(7(I.B - IlBCONSTEN EN UITCAVEN VOOR CRENSDOCUHF.NTEN TUSSEN 1903 EN 1917 IN CULDENS (a)

Jaar Inkomatan Uitgaoen Saldo
Renta lnvoerrechten Wearborg- Roeten- {laerborg- Salaría Dabat Credit
waarb. Diensten sos~an triot.(b) sosmen

1903 - - 64 64
1904 - - 30 30
1905 - - 87 83
1906 - - 413 4l3
1907 - - 116 116
1908 - - 160 160
1909 - - 179 179
1910 - - 129 129
1911 955 793 630 1.118
1912 337 356 751 162
1913 494 569 1.936 873
1914 85 707 12.426 9.706 8.654 142
1915 574 330 97 807
1916 197 72 78 191
1917 159 25 48 136
1918 151 1 6] gg
1919 153 9 Premie 163 1
1920 848 390 achuld- 541 697
1921 645 1.188 bekent. 3.333 3.000 4.500
1922 1.344 3.938 4.960 Premie ;22
1923 1.500 10.066 21.082 31.316 schuldbek. 1.330
1924 821 9.321 20.513 11.427 18.594 636
1925 752 19.528 22.644 20.593 21.592 7;g
1926 1.013 29.056 25.793 37.965 24.207 5.151 11.459
1927 1.058 69.204 36.730 39.681 34.283 5.776 7.292
1928 (c) 46.068 50.358 44.341 41.507 6.040 415

Tript.
1929 Int.zijbew. 83.444 124.692 41.248
1930 39.548 47.028 8J.482 44.380 69.058 46.475 11.128
1931 ca.11.000
1932 92.012 9.193 112.264 45.888 92.891 66.385 8.366
I973 98.990 9.376 121.191 50.291 77.348 68.759 33.159
1934 (d) 240.907 43.904 93.079 78.709 23.210
1935 250.622 48.011 79.141 78.308 44.955
1936 228.977 35.199 76.646 82.185 36.952
1937 245.723 38.379 83.579 87.873 35.893

(a) Da gegevena zijn ontleend san de toelichting op de eaploi[atierekening en de balena.
(b) Da poat kosten voor triptieken bestaat ooor een belsngrijk deel ult Pezmía voor da var-

schillende landen an invoerrachten van buitenlandse triptiekan.
In 1926: f I5.382,--, in 1927t f 33.308,--, in 1928: f 31.623,--,
1930 Bij grenadocumenten ie gevoegd ds internationala rijbawijxan.

(c) Vanaf 1927 wordt de ontvengen rente niet mear geboekt op Crenedocumenten.
(d) Vanaf 1936 zijn alle inko.sten ondar esn bedreg geboekt.
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BIJLACE 1f211 - BEZI171NCEN EN SCflU1.DE11 9A11 DL A77ifB NSSEB 1901 EN I977 III CULDENS (tI

A M:icrinrn
L~r fa~IMnkf Eff~eNe Mbir~ur~n 9eorc~d~n C~bouwn B7perFa~t l~leed lnt~rut YuróerB~n Invwnuris B~d~lla

dro tlt ewr [ tt1Ao

I901 I.O7f 19.029 ].056 e.190 ISO 1.569

1102 51.070 IO.i70 1.6CS
1907 21.060 23.675 7.706 7.990 1.130 I.S67
1904 17.927 75.1)7 27.732 I.I71
I90S :s.efx 75.052 11.292
1906 27.730 79.720 12.63t 717
1907 16.727 1e.200 15.03e ]21 f.312 I.066
170! 5.072 39.501 23.132 I.S7l I.SOe
1909 11.35e 69.771 2e.5J6 4.317 7.Sf7
1910 1e.772 19.e97 2.000 50.710 f.433 3.715 797
1911 I9.063 53.607 1.e13 I71.e2e 1.079
1912 30.603 52.963 I2.771 21.003
19U 36.677 31.106 9.ef6 19.79f S.t63
191f 12.719 13.975 e.290 1e.532 2.167
1915 II.2T3 77.225 21.3e7 15.693
1916 21.117 6f.Se2 26.Sf6 20.765 36.5e2 17.702
1911 6.117 12.711 J0.e25 S7.Ilf 79.915
191e 6.727 6.350 2e.309 SS.791 76.000
1919 Ie.400 5.901 e6.230 72.177 75.000
I920 29.l79 7.657 26e.013 37.910 75.000 1.000 e6
1931 90.512 1.261 1e9.717 e1.271 If5.000
1922 e7.1e~ I.It6 50.100 70.766 I73.000
1931 SS.7B1 117.550 SI.B47 IS.IeO 125.000 41.733 691
1921 113.069 II6.150 36.1J5 37.101 IIS.000 f6.727 291
1923 102.231 22e.974 36.076 71.I17 I00.000 32.fee 1.946
1926 175.673 129.fB3 71.01] ee.11o 100.000 l0.000 s3.1ae f17
If27 16.B4e I35.1e2 70.611 e6.321 169.970 10.000 32.fe6 l.901 7f.ee0
lf2B Se.211 61.If6 so.le2 107.616 I73.13f 10.000 S2.Ife 46.7e]
1939 IOI.ee6 10.e17 72.351 e2.616 227.000 10.000
1970 71.926 12.370 IOS.701 106.3e6 300.000 10.000 66.S19
1971 55.711 2.Oe3 9e.171 177.e63 IB3.000 9.eS0 II.970
1972 75.992 7.760 II9.Ole 17f.107 170.000 9.100 IS.Of9 7.657
1917 76.e32 7L 369 117.49f 191.283 ISS.000 9.I00 IL f61 I1.026
19J1 ]2.761 19.769 146.I00 192.217 ISS.000 9.100 21.790 19.951
19]S 4f.692 71.669 127.176 167.U9 140.000 e.eoo 2L S00 5.000 12.011
1976 32.625 IO.169 IOC.770 l55.'4d !Jn.DOO 8.700 22.311 25.000 I3.967
I931 21.18 I0.009 t20.Tle 131-~3e l13,000 e 600 32.e76 27.700 B.721
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v.rvole 64j1.3. IIlI

e Sehnld.a
J..r R.pitnd Il.n.rvu 9oorul[bvt. B7poth..k Vurbor3 Iandovn- Lr.dit.or.n Sabddi.. [ondun letie

oli e.t. .o~9n to~9 9dde
1901 7.620 5.93{
1902 J9.454 9.]7e 11.720
1907 42.061 11.2a9 6.2e5 2.697
190a 66.759 1].421 9.463 392
1903 50.731 7.07e 7.2J6 6.620 IOI
1906 30.73] J.6Se 16.236 S.]47 40e
1907 51.217 ea5 3.749 l7.4e9 4.461 S.e29 27]
1903 4e.lle S.Oe6 I).e22 5.716 7.611 I6S
19096) 50.165 Z.604 e.670 le.l0l 7.043 1].624 l61
1910 S].elJ 1.]19 9.720 1e.46a e.210 16.95]
1911 SS.789 1I7 2Z.219 le.se4 e.ze7 7.917 29f
1912 59.60e ]1.e45 1e.7]e 9.727 I7.J17 4]4
19l] 57.]SS 230 25.554 13.60e 11.016 2{.940
1914 57.645 45e 11.3]6 20.302 11.171 11.212
1915 61.693 2.02J 22.576 21.701 12.229 ]7.554 1.170
1916 49.42J 102 71.e09 26.900 20.OOe 17.802 42.S1e
1917 3J.456 1.067 29.770 9.641 20.222 1J.665 59.073 147
191e 63.e7J 1.61{ 1].eOS ]].093 20.O71 IS.t7a 25.1]e 6
1919 e0.271 10.000 19.27e 53.964 1t.31{ 91.117 9
1920 e].500 22.e29 50.931 Z7.t5S 297.63e J.919
I9Z1 9e.500 43.961 a3.000 72.917 2e.a21 222.e2e 91
19Z2 10J.200 7.000 49.611 )e.270 J4.eJ7 74.ei7 ]S
l92] 106.e99 ]7.000 1e.471 41.151 62.eS6 fl.)SS IOO.e72 7e
192a I11.000 66.000 77.70e 46.]27 61.906 46.J27 I10.67e 146
1923 134.700 74.000 49.57{ 32.ae6 70.233 sz.aes 122.526 e2
1926 I52.000 9Z.S26 Sa.e97 32.aee 71.646 60.627 I43.e01 273
1927 I53.035 I11.747 62.107 s2.4ee 42.004 69.916 lll.ele
192e 16a.790 Se.T97 67.697 s2.1ee 4e.e12 79.265 111.666
1929 170.a1S 6S.S9J 69.]02 s2.4ee 7e.S90 e4.162 55.J72 l0.79S 6.ti2
1970 17a.2e0 65.797 74.276 66.319 J7.600 66.519 71.072 1.520 12.022
19J1 176.I20 72.79] eI.OS] 10.1e1 151.595 4.950
19J2 156.J35 91.e9e Ila.3]6 172.166
1977e1139.]e3 49.133 127.966 204.792 77.117
1974 161.763 6.376 14J.716 223.972 Se.701
19J3 160.J9S 3.25f 14J.660 174.c21 49.060
19J6 165.369 S.O17 IZ7.]92 Ie4.207 47.e99
1977 l69.016 3.717 l7L.ee6 - 90.709 47.6e0

l.) D. peav.n. rljn entL.nd un d. MLnon v.n 1901 - 19J7 (L047.U.
Ib) V.n.t 1909 l. !n ha f.apitul d. eoetribvti. vao d. lw.n.l.d.n ops.norn.
Ic7 C.n balanerijk da.l v.n d. r.wrov i. ie 197J S.broitt vooc d. vivrine wn ha SO-j.rie Maun.
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BIJLACE XXIII - BIOCRAFISCHE NOTITIES BETREPPENDE DE INVLOEDRIJKSTE BF.STUURSI.EDEN

Mr. C.A. Beefs, hoofdeoneul van 1869 cot 1891.
Naaet het hoofdconsulschap adviseert hij hst degalijks bestuur in juridieche kwaetiea.

Bovendien heeft hij veel reiaervaring, opgedaan bij de vele grote tochten die hij meakte. ALle
informatie díe hij híerbij verzamelt, oerscrekt hij weaz aan de ANHB die deze verwerkt in de
vozachillende publikaties. Voorte treedt hij op ale tijdwaarnemer bij baan- en wegwedstrijden
en is híj de ontwerper oan hat Bondshotalschild. Hij ie voorzitter van de Amsterdamae club 'De
Trekvogels'.

Gm geaondheidaredenen moet híj in 1891 zijn functiee bij da ANIiB neerleggen. Hij overlijdc
ín 1894 (1).

E.l.BcrR.snln, voorzitter ven 1884 - 1937.
Edo J. Bergsma wordt op 6 juni 1862 te Nakkínga geboren ela zoon van ean gemeentesecreterís.

Híj is ín 1874 medeoprichter en vervolgens Lid van de Leeuwarder Velocipedeclub, waarvan hij in
1878 ceptain wordt, in 1879 preaident en in 1882 benoemd tot erelid. In 1884 treedt hij toe ale
líd ven de ANL18, waar híj onmiddellijk wordt gekozen to[ hoofdafgeoaerdigde voor de afdeling
Croníngen en Friaslend. In hetzelfde jaar nog biedt men hem het voorzíttorachap van de At14IB
aen da[ hij ín eaptember van dat jaer eccap[sert. Op het moment ven zijn toetredíng ela líd van
de ANNB, op 21 jarige leeftijd, werkt hij als qemeen[eembtenaer te Leeuwarden. In 1885 wordt
hij benoemd tot secretaris van de gnmeente Idaerderadeel, om vervolgens ín november I892 be-
noemd te worden tot burgemeeeter ven De Bildt. De funetía van burgemoester zal hij tot zijn
penaioen blijven oervullen zij het niet eteede in dezelfde gemeente. Op 6 euguatus 1896 wordt
hij in Enschede benoemd wear hij tot zijn pensioen in 1932 zal blijven. 21ja mastschappelijke
carrière balet hem niat zijn functie ale ooorzittar oan ds ANLTB te blijvan varwllen. Toch zijn
er momenten gaweest waarop hij heeft ooerwogen af te ereden. Een van deze momenten wes in 1891.
Dit is reeda in aen ander verband ean de orda geweeat.
Bargma'e belangatelling voor de volksgezondheid komt niet alleen binnen de ANVIg tot uiting
maar eveneene in zijn werkzaamheden ale burgemeester. Na da invoering van de woningwet van
1901 begint het gemeentebeetuur ven Enachede met de werkzaamheden ten behoeve van het uicbrei-
dingsplen. De ontwerper ia E.J.Bergama, die zich hierbij mede laat leiden door richtlijnen ven
he[ Cezondhel.dacongrea. De etructuur van Enachede ie opmerkelijk te noemen nasr ideeen van de
Duitse stedebouwer Eberatedt ( zía voor nadere detaile Roseen, Het gemeentelijk volkshuievee-
tíngsbeleid Tilburg en Enechede) (2).
De wegen zijn ruim opgezet zodat verbreding mogelijk ie zonder nieuwe grond te moeten vorderen.

In nevolgíng van de eanbevelingen vsn het Cezondheidecongree ie veel asndacht oooz de
groenvoorzíening van de stad.
Ook de belengen ven handel en induatrie worden in het plan meegenomen. Tijdens zijn voorzitter-
schap ven de ANWA komen deze aandechtavelden ook regelmatig tentgt volkagezondheid, weganbouw,
aendacht voor de natuur en het algemeen belang in de vorm vnn beoordering ven hendel en in-
dustríe.

ln 1915 volgt híj de overleden D. Pockema op ala lid van het algemeen beetuur van de Bond
Heemschut. Zijn líefde voor vliegen blijkt al vroeg. Ala in 1919 de Eezete Luchtveert Te.ntoon-
stelling, de ELTA, te Amsterdem wordt gehouden meakt hij ven de gelegenheid gebruik om een
rondvlucht te maken boven Amsterdam. Hij heef[ da luchtvaart staeda een warm hart toegadragen.

Voorta is hij ooorzittar van de Boaraad en het Comité Het Nederlends Lendachep en lid van de
Rijksgezondheidedienet en de Vereniging Het Nederlande Yegencongres. In deze leatstgenoemde
orgeniew[ia heaft hij zich zaer verdienstelijk weten ts maken met ale raeulteat dat daze
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organisatie ala landelijk Lichaam wordt geraadpleegd door gemeente- an polderbasturen. Dasr-
naast heeft hij nog in zeer veel andere organíeatlea zitting gehed.

Hiet alleen nationeal masr ook internationsal ie hij ean bekende peraoonlijkheid, vat tot
vitdrukking komt !n de erelidmaatschappen díe hij tijdena zijn voorzitterschep van de AN(7B
mocht ontvangen. In 1904 wordt hlj erelid van de Touríng Club de Belgíque, samen met D. Fockema
en C.A. Poa. In I977 krijgt hij ala eerste en enige buitrnlander het erelidmaatschap van de
Portugese Touring Club.
In Noderland vordt híj in 1902 benoemd tot ridder in de Orda van de Nedarlandae Leeuv, tervijl
hlj óíj het goudan jubileum in 1977 vord[ benoamd tot Commendeur in da Orde vwn Oranje Nseasu.
Bij die gelegenheid on[vangt hij tevens een gouden medaille van zijn voorganger da heer Bingf~am
m9t het opachrift "Eere vían eere toekomt". Bij xijn aftreden ala burgemeeatar van Enachede
uord[ hem de gouden penning ven de atad toegekend en een rooa near hem genoemd (7).
Op 1 november 1948 aterft hij op 86-jaríge leeftijd.

C.~i. ~ÍllF,ítqltt, eerste bondevoorzittar van 1-7-1883 cot 21-9-1884.
Als Dinghem in 1883 voorzítter wordt van het vootlopig óeetuur van de N.V.B. vervult hij de

functie ven chef gnederenvervoer bij de Centrasl Spootweg, N.R.S. te Utrecht. Voorte is hij
commíssaria vo~r de Simplez Automa[ic Hachine Co. ta U[recht ( 4). Net is juist deze lastate
functie die een breuk veroorzeakt tussen Bingham en de bond. Zij die in de rijwielhandel e.d.
de kost verdienen vorden uitgeeloten van een bastuurafunetie.

Binghem ia reeda voor de oprichting van de N.V.B. de letere A1lVB, lid van de Engelae
Touring Club. Na de opríchting ven de N.V,B. vertegenvoordígt hij de Nederlandsa bond in de
Cqclista Touringclub. Tijdens de vele fieta[ochten die hij maakt, verzamelt hij veel ma[eriaal
voor het I1anAhorkj~ . Ook ia hi j de ontwerpor van het MannAAlaA, de voorloper van Dt Kampiotn.
In 1884, bij zíjn eftreden els voorzitter vordt hij benoemd tot erevoorzitter, maer zel deza
onderscheíding i n 1894 teruggeven. Aenleiding hiervoor vormt de door Fr.Netecher geuite be-
achuldiging ín De Rampioen ala zou Bingham de sma[euzbepalingen van de bond hebben overtzeden
door het aanbieden van een racefieta in bruikleen aen de vielrenner Jaap Eden. Níj zou dit
hnbben gedaan nemena de mastechappij waarvoor hij een commiesarieat verwlde, en bovendien nog
hebben toegezegd zijn reie- en verblijfkosten ta zullen vargoeden. Bingham heeft getracht zich
tegen deze bechuldigingen te vezveren, maar moeet vaetetellen det zijn srgumanten niet verden
opgenomen in Do Rampioen, vaarvoor Netecher de varantvoording droeg. De zeak liap zo hoog op
dat er een epeciale commiseie van onderzoek moeet worden ingeateld om de waerheid boven tafel
te krijgen.

Zonder al te diep op deze affeire in ta gean, vaarbij da rol van zovel de arsvoorzitter, ale
de víelrennar J.Eden en de hoofdredseteur worden onderzocht, ís de uiteindelijke concluaie van
dc daarcoe íngeetelde commiesie det J.Eden nieta ten lsate galegd kan worden. Netacher ie
onschuldig aan miebruik van brieven, maar heeft vel vat voorbarig gehendeld. Niet de hoofdra-
dacteur dient de vraag te onderzoaken of de amateurbapalingan worden geechonden maar hat
algemeen beatuur, znker vaer het da erevoorzitter betreft. De aanklacht tegen Binghem vordt ale
zijnde nfet bewezen van de hend gewezen.

tlet dit incldent ontsteat opnieuv diacusaie over da amateurbepelingen. Hen vraagt zich af
of het erevaorzitterschap wel is te combineren met een functie in da ríjwielhandel. De uitein-
delijke coneluaie ven het elgemeen beatuur vordt aeergelagd in enkele motiee die vervolgene
door de vergedering vorden aanganomen. In een ervan wordt Bingham pereoonlijk en ale eravoor-
zitter verantwoordelijk gesteld voor zíjn daden als commísaeria van Simplez. In de andere
motie wordc gea[eld det Netacher op eervolle vijze in deza zaak ís opgetreden. Voorzitter E.
Bergsma onthoudt zich bij beíde mo[ies van stemming. Hij acht het niet corcect ín deze zaak een
standpunt in te nemen, omdat híj in het verleden nauv met Dingham heeft eamengewerkt zowel in
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goed als in kwssd (5).
Yooz Bingham becekent de stellingname ven hat beetuur dac hij niac langer sla erevoorzitter

kan fungaren an hij geaft zijn aretitel tervg.
ln 1935 overlíjdt hij ta Londan (6).

G Boneóakker, 2e aacretarie-archivaríe van augustus 1895 tot juní 1899.

Hij is baecuurelid oan het Amatardames Wielrijdere Bondslokaal oanaf 1895.

Ven beroep is hij fabrikant van tafelzilver ta Amaterdam (7)

L.1.C.J. Boogaard, hoofdconsul van 1891-1692 voor Zuid-Holland.
Binnen de ANWB heeft hij xich in de korte [ijd det hij sla houfdconaul werkzaas is geweeat

verdienetelijk gemaakt voor Lk Rdtwijzer. Het afeluiten van eontrecten mec hotela behoorc

eoeneene tot zijn taek. Voorte bemoeit hij zich met de pleataíng van wsarechuwingaborden en

houdt etaciatiache gegevene bij over het praktiach gebruik van het rijwiel.

ln het dagelijka Laven is hij vertegenwoozdiger van de Roemos Yerxekaringabank te 7.eis[. Dat

hij masr zo korc in functie is bij de ANNB, heeft te mken met hat feit dat hij bij da uitgifta

van ean portefauilla-almanak, wsarin wsnken :ijn opganomen voor wialrijders, hat volgende heeft

oermeld: "lnliehtingen en proapactusaan (Roemos) vsrkrijgbaaz bij L. Boogaard, hoofdconeul

ANNB". Bovendien sou Boogaard ten onrechte bepaelde saken uit het dagelijka beetuur hebben

doorverteld aan niet daartoe bevoegde pereonen. Hen verwijt hem miabruik gemeekt ts hebben ven

vertrouwen an zijn poeitie bij da AHNB tan behoeve van sigen voordeal ts hebben aangewend. Hec

bescuur raodt hem dan ook aan sijn hoofdconeulachap naar ca leggan, doch nlat sijn D.B.-

lidmaetechap. Dit omdat in hat laatate gaval het dagalijks beetuur genoodzeakt ie hat voorval

en da daermee eemenhengende corraepondentia voor te leggen aan het algemeen bescuur. Om niec

mear onruet cs vezoorseken dan nodíg is, kieat men voor de:e oplossing. Aanvankalijk heaft

Boogeard dear wsinig zin in, maar kieat uitaindalijk toch voor ds voorgeetelda oploaaing (8).

In 1903 overlijdc hij (9).

J.C. B[erke~l.s, van 1891 cot 1900 aecretaria van de Ati17B.

Ook houdt hij de sdministratie bij van het corpa militeire wielrijdere. De mílitaire wiel-

rijdaca worden gekozen uit leden van de ANHB. Reuring, oproeping, indeling, oncslsg en derge-

lijke gezchieden door bemiddeling van hat bondebeetuur, in het bijsonder oan de aecrecaris.

Deze teek levert nogal wat werk op.
Venaf I891 ie hij voorzitter vsn de wedatrijdcommleaie an voor:icter van de eommíeaie voor

de reglementaherxiening en vervulc dese funcciea cot 1897. Vsn 1896 tot 1898 ie hij voorzitter

van de commiasia voor rijbewijsen. Ook wordt op zijn initíatief het Earste lncernationale

Toercongrea in 1897 te Ameterdam gahoudan. Bij aluit bij dia gelegenheid reciprociteicacon-

cracten af inet vertegenwoordigere van vijf buicenlsndee bonden, rnarmee de opriehting wordt

voorbereid van de Ligue In[ernetionale dea Aaaociatione Touriatea.
ier gelagenheid van de kroning van Roningin Wilhalmina in 1898 wordt door ham aen groota

bloemencoreo te Dan Haag georgenieeerd.
2ijn werk ooor da ANWB ie vooral gericht gaweast op hat tagengaan van belemmeringen als

tollen en policievarordeningen. In 1893 neaet hij oncslag ale militair wialrijder, omdac zíjn

gasondheidatoeetsnd te wensen overleat. Híj brengt anigs tijd door in ean sanatoriue ta Baarn,

waar hij in 1894 een operatia moet ondergssn. Ala hij in 1900 aftreedt als eaereteria veroult

hij in het degelijka Levan de functie van candidaat noteris, wearne hij in 1902 benoemd vordt

tot notacia ce Haarlem. In 1917 ooerlijdt hij (10).
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~(f0 COIICII, lid ven hec elgeaeen beetvur van 1890 tot 1894, afdelingeconaul vsn afdeling I
van 1890 tot 1894. Tevene ie hij voorzittaz van de Varaniging van Militaira Wielrijders oan
1891-1892.

In het dsgelijks leven ie hij xerksaem ala ingeniavr bij da Nollandschs IJseren 9poorwag-
eaetechappij ca Haarlem sn lid van Provinciale Statan voot da SDAP. Rij staat bakand als aan
fel, niets-ontziand en heetgebakerd an. Tijdsne aen vsrgedering osn het Algsmeen Bastuur (24
eeptember 1893) noemt hij Pr.Natscher da "bAte noira" van hat Dsgelijks geatuur an verwijt óem
"Aussísche censuur" flij overlijdt in mei 1921 op 56 jariga Leaftijd en Lsat da bond een legaat
ns van f. 5.000.- (11).

l.A. Cofdelvey, Lid vsn hec elgemeen beetuur van 1886 tot 1896, afdelingsconeul ooor het
buitenlsnd van IB94-1897 en lid van da Reiawijzercommieele van 1g96-1897.

flij ie oprichter en eerete voorzitter van de Deoanter club 'lmmer Neiter'. Hinnan de bond
maakt hij zich vooral verdienstelijk door het verstrekken van inlichtingen ten bahoava van
buitenlendse tochten. In 189~ maekt hij ala tekstdichtet van een bondslied furore.

In 1896 wordt hij preeidant-commieearis van Burgere Rijwielen Fabriek te Deventer, weardoor
hij reglementeir verplicht wordt zijn lidmaatechap van het beetuur op te zeggen (12).

f~.~.. i.OIIVCC ís in 1886 ale eerete bezoldigda verslsggever voor De Knmpixn aangeeteld. flij
ie in 1892 initiatiefnemer voor de oprichting van een wielerbaan [e Schavaningen, xasrvan da
evontuele opbrenget bedoeld ia voor de Scheveningae srmen. Verder is híj ectief ala aiilitair
wielrijder. In 1896 xordt hij benoemd tot directeur van het Neagse eportterrein (13).

1[!!t rCÍill, lid van het algameen bestuur van 1906 tot 1927, Lid vsn het dagalijka baetuur
van 1926 tot 1930, en hoofdredactaur van 1927 tot 1933.
Peith ia in zijn jonge jsren een verdienatelijk xielrenner. Van beroep echrijver en takenaar-
ontxerper combineer[ hij zijn werk en hobby in stukken over fieteen an zijn fiataliteratvur. In
1905 wordt hij redacteur van het nfqemern llandefsb7ad. In 1907 maskt hij een tocht om da wereld
vía Moskou, Japen en San Prancisco en legt aijn ervaringen vast in zijn boek : De wereld om
(14), ln opdrerht van de Algemene Nederlandea Vareniging voor Vreemdelingenvarkaar achrijft hij
in 1918 het boek 1~t'derfund in her Hrdm, dat bedoeld is om ela grondalag te dienen voor een
bewerking in verechíllande vreemde talen. Cezien ds grote vraag near het boek xordt het in 1922
hcrdrukt. Ale gevolg van de reorgeniaetie van 1930 treedt hij af als lid ven het dagelijks
beetvur.

D. Fockenrn, hoofdconsul van 1892 - 1914, afdelingsafgevssrdigde van afdeling Il(, )(III ( 1g90),
en II (1891). Pockema ie een oan da mensan die een duidelijk etempel haeft gedrukt op het
aanzien van de ANilB.
Als Priea van geboorte, woonde hij het grootate deel van zijn leven in Arnhem, in Vi11a Roea,
wear tot I907 het hoofdconsuleat ie geveetigd. Rij ia een gefottuneerd vriJgexel zonder beroep
en heeft alle tijd voor de ANf7B.

Híj vet zijn taek van hoofdconeul zeer ruim op. Op allerlei terreinen neemt hij initiatLa-
ven. De plests, wssr de eerste waarschuwingeborden in 1893 moeten xorden geplestet, worden
peraoonlijk door hem asngexezen in het Limburgse landechsp 15). Allarlai bondsinstellingan,
zosls de rijwielharstellers, de fotografen, he[ llnndhxáje , de hotalinapectie, de xegxijzars en
wnarechuwingaborden zijn zijn eeheppingen. Booendien is hij salf ean fsnstiak xislrijdsr. Rij
makt grote toehten nasr he[ buitenlend, zodat het afdelingsconaulaat voor het bultanland bij
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hem in goede handen is. Hij Leidt toch[en dooc Zvitserlend, Oostenrijk en Sehotlend. In 1906

fietst hij naaz Pompe~. Niet alleen fietsen heeft zijn voorkeur, ook bastijgt híj venef 1895

graeg da motor.
In 1897 vordt hij ver[egenvoocdiger van de Deutecher Touring Club Allgemeino Radfehzar

Union. Om xijn verdienete voor he[ binnenlands- en buitenlsnds toeriseie vocdt hij in 1904

erelid van de Touring Club de Belgíque, in 1908 erelid van de Ligue Veloeipedique te België, in

1910 benoemd tot Ridder in de Orde van Orenje Nassav en in 1911 ontvangt hij het erelideuat-

achep van de Dautscher Radfahrec Bund (l6).

Híj is op vele sportiave terreinen actief. Zo is hij eon fervent zvemma.r en blljerter. Os de

eeracgenoemde hobby vordt hij in 1896 vooraitter van de Arnhemse Zvemelub.

Behalve eportbeoefenasr ie hij ook nog amteurfotograaf en op zijn initiatief vordt in 1896

de Bond ven emateurfotogrsfen in Nederland opgericht (17).

ln 1907 vordt hij gekosen tot lid vsn de gemeenteraad van Arnhem en fs nog beatuurelid van

tel van andere organisatiee in Arnhem. In 1908 vordt hij gekozan tot voorzitter van de Natio-

nale Bond voor Vreemdalingenverkear. Halaas voor de bond aterft hij op 19 september 1914 op

negenenveertigjaríge leeftijd (18).

D. fer Nnar, hoofdconeul cot 1888, le seczetsria van 1888-1890 en in Ig90 tijdelijk hoofdre-

dacteur van De Kampiotn, Van I890 - 1902 ie hij lid van het slgemeen beetuur. Voorts is hij nog

voorzitter van de commiesie voor edviee op vegengebied an bevordetaer van de oorming van het

corpa militaire vielrijdera. In de beginperiode van zijn functie bij de ANWB is hij in het

degelijks leven candidsat notarie te Cuyk, venvaar híj vordt benoemd tot notsris te Werga in

Friesland. Nij trouvt met een zua van E. Bsrgama. Omdat de afatand van Friesland naar Amsterdam

op den duur toch te veel tijd opslokt, etapt hij uit het dsgelijks beatuvr, maar blijft nog vel

enige tijd lid ven het slgemeen beatuur. In 1905 overlijdt hij te Eollum (19).

E. Kol, medeoprichtec, penningmeeater ven 1684-1885 en vicevoorzitter van 1886-1887, 1Ld

van de balans-commfasie van 1891-1935.
Van beroap bankier, ie hij in zijn vrije tijd een fervent vielrijder, tot hij in het bestuur

komt vnn de ANWB. Híj verpleatat zijn aandacht dan naar het seilen. Tot zijn averlijden in 19J5

ie Rol lid en voorzitter van de balane-commieeie (20).

A. KooJl)overt, penningmeeeter van augustus 1886 tot april ]900, lid van het dagelijks
bestuur van 1886 coc 1901, en tot 1B92 lid van het algemeen beatuur.

Naast zijn funccia van penníngmeeeter heeft hij binnen da bond nog varachaidene anders

funccias vervuld. Zo is hij de geeetelijke vader van zovsl da bondsatlaa als de afstandakaart,

die op zijn voorstel en onder zijn Leiding vorden vervssrdigd. Van 1890 - 1901 ia hij voorzit-

ter ven de Reievijzercommiasie. In 1896 komt de vielrijdereatlaa uit, die vele malen herdrukt

zou vorden. Het HanAóoek maakt hij tot aen voor die cijd moderne reisvijzer. Hij bezit een

groot orgenieetietalent vat onder meer bij de organieatie van het bloemeneoreo van 12 april

1896 te Bloemendaal. In het dagelijke leven ia hij koopman en directeur van diverse maatschsp-

pijen. gij zijn verk voor de bond vordt hij sterk gehinderd door een oogziakte, die hem Lange

tijd het verken onmogelijk maakt. Cadurende die petiode neemt zijn vrouv, A.J. Roolhoven-Lonbar

Petri, hat ~ondsverk over, met name het adminiatratieva gedeelte. In 1895 ie hij van plan

geveeat af te treden, omdet er nogal vat kritiek op zijn beleid vordt geuit. Op aandrang van de

overíge bestuuzaleden komt híj op deze bealieeing terug. Naast het bondsverk an zijn bzoodvin-

ning is hij ook nog directeur en gedelegeerd commisearis van de Bronvatermaatechappij ta
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F(aarlem en vooraitter van de Hsarlemae Orkestvereniging. Als woardering ooor sijn bondewerk
wordt hij in 1927 benoemd tot officier in de orde van Oranje Neaaau, terwijl hij poethuum
gceerd wordt me[ een monumentale bank bij het Ropje vsn Bloemendsal, op 10 maart 1926 ont-
huld (2)).

C.R.T. l3arnn KrayenhoJj, 2a seorataris vsn het dagelijks bestuur van 1902 tot 1909. In 1917
wnrdt hij gekozen [ot lid vsn hat Algamean Beetuur voor da afdaling Buitenland en in 1920 voor
da efdelíng Utrecht an wordt hij gekozen tot líd van het dagelijke bestuur van 1921 tot 1930.

1Crayenhoff etaat Dinnen de bond bekend ale aen goed organieator. Vanwege die kweliteit ie
h1j staeds betrokken geweeat bíj de voorbereiding ven een aantal bondafeeaten. Ook de invoer
van het coupon-syeteem ie zijn idee. Tot zijn penaionering in 1928 ia hij oarbondan aen de
efdeling Publieiteit ven de Nederlandse Spoorwegen. Daarne wíjdt hij zich asn verkeer en
toerieme door het voorzitterechap van de Algemene Nederlendee Vetenigíng voor Vreemdelingenvar-
keer, het A.N.N.V. op zích te namen en zích beschikbaar [e etellen voor het dagelijke bee[uur
ven de ANNB. Ale in 1930 bij de reorgeniastie wordt voorgesteld het santel degelijks be-
stuursleden te beperken, treedt hij af. In 1976 wordt hij gekozen tot buitengewoon lid van het
degelijka beetuur. In 1914 wordt hij benoemd to[ officier in de Orda van Oranja Nassau, in 1923
wordt hem het Rruia van Verdíeneta vsn het Nederlendse Rode Rruis verleend. In 1929 wordt hij
benoemd tot ridder in de Orde van de Naderlandae Leeuw en in 1939 benoemd tot Commandevr in de
Orde van Oranje Naesau. Op 83-jerigs leeftijd overlijdt hij in 1948 te Nassenaar (22).

lr. J.[V.H. Lelinta~t, lid ven het dagelijke bestuur van 1916-1922. Ale bouwkundig ingeniavr
en architect te Bearn heeft hij het ontwerp van het pand Parkatraat 18 van de AN(JB geenakt. In
1919 wordt hij benoemd tot lid van de Rijkscemmieaie voor de Monumentanzorg. Nij ia da
initietiefnemer van het op da atadeplattegronden aengeven van de historiacha ontwikkeling van
de ateden. Bovendian ie hij een wateraporter en ala zodanig sijn bijdrege geleverd ean de
commieaie voor het watettoerieme. flet ontwerp van 'de peddeetoel' als wegwijser voor de fietser
ís van hem.

In l921 eterft hij op 42-jerige leaftijd (23).

Ci.C~. LCi.52, 2e aecrer.eris-archivaris van het dagelijks bestuuz van 1891 tot 1g92, Lid van
het algemeen beatuur voor Croningen en efdelings efgeoaardigde.
Lelsz belangatelling gaet voocsl uit naar hietorische onderwerpen met betrekking tot de wieler-
sport. ((ij ia een ven de manaen die sl in een vroeg atadium aandringt op een rijkswet op het
wielrijden. Als in 1891 het reglement wordt herxien, treadt hij in 1892 af. 21jn funetie van
agent voor Nederland van de Enfield Menufacturing Cy te Airmingham en zijn egentachsp voor
Noord-Nollsnd ven de Rudge Cycle Cy te Coventrq, zijn volgens het zeglement niet te verenigen
met zijn lidmastechap van het beetuur (24).

A~r. Jr. H.P. Lop,gere, lid vsn de eommiseia reglementaherziening ven 1890 tot 1891, lid ven
de redaetiecommissie van De Kampiom an tot 1930 lid van het algemean bestuur en de reehtsga-
leerde coemiiaeie. In 1929 wordt hij coneul en wa[erconaul. iijdena zijn etudententijd redigeer-
de hij al de rubriek 'wedetrijdsangelegenheden' in De Karnpioen .

Ale Loggere in 1891 promoveert tot doctor in da rech[awetanschsppen luidt zijn Laatste
srellínge "Een rijkawet op hat wielzijden is dringend noodzakelijk" ( 25). Aieruit blijkt onder
meer zijn betrokkenheid bij het wezk van de ANNB. In 1975 ovarlijdt hij.
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{i!J. L((gnrd, ín 1871 geboren en in 1928 ooerleden te Twello, lid van het algemeen bestuur en
Lid van de propaganda commiesie vanaf 1896, Lid van de commissis voor raglementaharziening van
1903 tot 1904, vanaf 1900 voorsitter van de redactiacommiasie van De Kampioen , lid van het
dagelijks beatuur van 1909 tot 1927, eindredscteur vsn 7r Xampiorn oan 1911 tot 1927, vanaf
1887 lid van de ANf7B. Hij beoafant naast het wielrijden oooik het voatballen, cannie, hockey
en crieket. Van 1890-1891 ie hij voorzitter ven het Celderech-Overijeaelech Clubverband. ln
1913 wordt hij lid ven de commisaie ooor aportzeken, sectie eviatfek van de Roninklijke Neder-
landse Vereniging voor Luchtvaar[. Ook ólnnen de bond maakt hij zích verdienetalijk ooor hat
luchtverkeer door het plaetsen van plaetsneamhordcn op hoge bouwwerken. Van 1909-1916 is Lugard
voorzittez van de Commieaie voor het Gater[oerieme. De watarreiswíjzera en Raerten zijn zijn
werk. In 1914 ontvengt hij van de gemeente Enachede opdracht om een commiaeia ta oormen ter
bestudering van het onderwerp speelvelden. Naast zijn belangetelling voor vezschillende vormen
van toerisme heeft hij kennelijk ook liteteire kwali[eiten en wordt in 1924 lid ven de Nedet-
lendee Meatschappij ven Letterkunde te Laiden. Tot 1927 neemt hij ds hoofdartikelen van Dr
Xnmpi,xn voor zíjn rekening, met uitzondering van het jaaz 1926. Vegens ziekte moet hij dit
werk tijdelljk ovetlaten asn C.J. Níjlend. Zijn gezondheidetoeetand blijft elecht, zodat hij
opgevolgd wordt door Jhr. Jan Peith. Híj vecvult een beatuvrefunctie binnan het Algemeen
Nederlanda Verbond en de Ned.-Zuid-Afrikaanache Vereeniging. Hij is eeereteria vsn de Commis-
sie van Toezicht op de Rijkslandbouwwinterachool te Zutphen, voorzitter ven de tekenachool te
Terwolde en eecreterie van hat Comité voor hulpbehoevende Nederlandse kínderen in Duitsland.

In het degelíjks leven is hij edjunct-directeur van Stokvia te Arnhem (26). In het algemeen
ie hij niet erg galiefd vanwege zijn indruk een 'atreber' te zijn. Zijn artikelan worden vaak
hoogdravend en sentímenteel vaderlandslievend gevonden.

Henri Meyer, van 1900 tot 1916 hoofdredecteur van De Dr Knmpinrn.

Hij ateat bekend ala een vlot en humoristisch maar soms wat conaervatief schrijver. flij neemt
tegelmatig deel sen da buitenlandae fieta-bondstochten. Daarnaast bezit hij eniga teehnische
kennis an eehrí jft onder meer De Arnrinernnrn. in dr Prnkrijk .a Hrt ARC ron de m.tomoóiel. In
1911 maakt hij een raia nsar Amerika, waerne hij in 1912 tachniech directeur wordt van de
afdeling auto's van de firma N.J. Scokvia te Arnhem (27). In 1914 volgt híj da toenmaliga
hoofdredacteur ven het Techníach Bijblad, Steinbeck op, om zoaLa de officiele documenten ver-
melden, in l916 geruialooa te verdwijnen. Yolgens andere documenten, díe niet voor publíkatie
beatomd weren, waren er problemen met Meyer geweest ( dese zijn reede kort besproken).

Alr. A. Meyjes, eecre[aria-penningmeeater ven 1926-1930.
De benoeming ven Meyjee ie een uitvloeísel van de wena van Bergama om jonge meneen voor bonda-
functiea op te leíden. Hij volgt Steffelear op. Meyjea werd in l891 te Bearn gaboren, studaerde
rechten te Croningen. Hij werkt echtereenvolgens bij het departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel en op het gemeen[e-secretarie te Nijmegen. In 1930 als hem he[ directeurschap wordt
aangeboden, neemt hij ontalag, omdet hij zichzelf hiervoor niet capabel genoeg acht (28).

C.J.M. Muller MCl.S.StS, vsn 1891 tot 1892 penníngmeeater ven de Vereniging van Mílítaira
Yielrijdera waervan híj in l892 voorzitter wordt, van 1894 tot 1900 Lid oan het algemeen
bestuur. Om síjn redactionele kwaliteiten wordt hij eengewezen ala plaatavetvangend hoofdredac-
teur van Or Komptom In het dagelijks leven ie hij correepondent van de NR.C. en later
redec[eur van het Algrmrrn lland~trólad. Vanaf 1894 is hi j meda-redactsur van LIIYelemiraa7.
waarmee sijn redacteurachep oan Dr Kampinrn komt te veroallen. Aanvankelijk heeft hij het plen
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om, evenals zíjn vader, predikant te worden. Na zijn gymnesivmopleiding wordt hij correepondent
bíj een verzekeringamastseheppij en een aportblad. Rort voor zijn dood in 1900 wordt hij
directsur oan I1A NrAerlandrch Drry(MaA. flij eterft in 1900 op dertigjariga leaftijd (29).

F~on.c Nclscltcr, hoofdtedacteur van Dn ICampioan van t-1-I891 toc 71-IZ-1899.
Netacher, van beroep echríjver, behoort [ot de generatie van de Tnehtigera, zij het niet tot

de feitelijke Tachtiger Baweging. Zijn proza wordt ingedeeld bij de zogenaemde realistieche
romankunst. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de natureliet Emila Zola. In 1691 wordt
hlj lid ven de Nederlandee Maatscheppij van Latterkunde.

Naast het hoofdradacteurechap ven De Karnpi(xn, een fvnctie waarooor hij geen ealerie geniet,
doch alechts een vergoeding van f 1.500,- per jear, ie hij ook radactevr van de ]lndircAee
7-x~~cJf en de HoGlonds~he Rrn~eve en werkzaam ala toneel- en kunstkriticua. Bovendien ie hij
enige tijd lid van de gemeenteread ven Velaen (30).

In zijn vrije tijd is hij een verwoed wielrenner en gedurende enkele jnren zelfs milítair
víelrijder. Nij heeft de naem deskundig schrijver te zijn op wielrengebied. Uit zijn ertikelen
voor De Rampioen blijkt ook zijn liefde voor díeren. Nangedrag ten opzichte ven dieren wordt
door hem den ook regelmatig echerp aan de kaak gesteld. Bij ataet bekend ala iemand met een
scherpe pen. De wijze vearop hij De Kampixn redigeert, roept bij anderen nogal eens kritiek
op. Zijn critici verwíjten hem dat hij het orgean te stark nasr zich toetrekt an te veal elleen
bepaalc wac wel en niet wordt gepubliceerd.
Ondanks alle kritiek, die aoms zelfa tot conflicten Leidt, zoala in het gavel Binghem ( eldera
besproken), laat het bestuur hem nooit vellen en vaardeert xijn enorme inzet. In 1923 ovetlijdt
hij op S1-jarige leeftijd (71).

~Ji. rl15, secreteris van de wegenvorbetaringacommíssia ín 1892, 2e aecretaris-erchiveris
ven her dagelijks bestuur van 1893 - 1895, 11d ven de commissie voor reglementsherxiening ven
1894 - 1897, voorzitter van de rechtegelaerde commiseie van 1A94 - 1933, vice-voorzi[ter van
1895 - 1933 voorzitter van de L.I.A.T. osn 1909 tot 1914 en hoofdconsul van 1914 tot 1973.

Naes[ deze indrukwekkenda lijat van fvnctiea warkt hij in het dagelijke leven ook nog els
chef van een Amaterdama handalehuis, waar hij degelijks oan acht uur 'a morgens tot half zaven
'e avonds aanwezig ie. Voor al zijn bondawark heeft hij geen hulp ven aesietenten zoale eoamtige
anderen en geen eigan bureau.

Zijn kennia ven de vreemde telen maskt hem uiterms[e geechikt voor het voorzittezachep van
de L.I.A.T., wearvoor híj tevens rapporten in vreemde talen samenstelt. Om goed te kunnen
func[toneren in da rechtsgeleerde commiasie legt hij zich toe op de wetboeken. Daaznasst heeft
híj nog tijd om een aantal werkjea samen te atellen die betrekking hebben op rijwiel- auto- en
wandeltoeriame, zoala Ona rig,m fond; Rijwicfrxhtm fanFr nuNgt a~el(rn, de vezschillende
bondawendelingen, A~er v.remdtRn~rmYáto en horris in Ncdcrland, atadeplattegronden en
allerlei artikalen. Een van zíjn doelatellingen ia het volY. voor te lichten om wandaden tegen
de nacuur te voorkomen. Nij toont zich een groot natuvrbeachermer. Iemand die van zoveel zsken
op de hoogce is wordt vask gevreegd ooor allerlei functies. Zo vervult hij het penningmeeeter-
schap van de Bond Neemechut, is namens de ANWB lid van de Vereniging 'Slot Loevestein', ba-
stuurslíd van de Verenigíng tot Behoud van Natvurmonumenten in Nederland en voorzitter van de
Natíonale Bond voor Vreemdelingenverkear. Deze Leetste functie, avenels het hoofdconavlschap,
neemt hij over van Yockema na diena dood. Det zijn verk in binnen- en buitenlend erg wordt
gewnardeezd blijkt onder meer vit de vela erelidmaatachappen die hij ontvangt van alle Duicae,
Belgísehe en P.ngelae [oeris[en- en rijvielverenígingen. De Nederlandse bond eart hem in 1918
bij gelegenheíd van zijn zilveren 1(dmaetschep ven het dagelijka beatuur met de oprichting vsn
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de Poabank bij De Steeg. Pae in }930 bij de grote reorgenieetie vordt zijn vark oerdeeld over
een aantal dienaten en menaen. In 193] overlijdc hij op 68-jarige leeftijd (32). Tot díe tijd
ia hij actíef gerreeat binnen de ANVB en heeft gezozgd voor een grote eontinuiteit binnen het
beatuur, evenels Bergema en enkele nnderen. Hij vordt niet elleen zeer gevaerdaerd om zijn
inzet, maer ook om zijn diplomatieke houding en tect.

i.E.{~{! POS, broer van C.A. Poa, aecretarie van de Rrixr-ijrrr van 1895 tot 1940 en Lid van
de wegeneommiaaie van L901 tot 1971. Poa ia aen atille verker die veinig op de voorgrond
treedt. Bij het 40-jezig beataen van de bond wordt hij benoemd tot Riddez in de Orde van Orenje
Nassau. Hij a[elt Reiavijzera semen van Zuitaerland, Engeland, voorts de Bondaatlas, auto-
kaarten, plattegronden en rijaielkaerten (73).

JOQ7t ~Oittl.SClt, 2e voorzitter van het dagelijks beatuur van 3-8-1890 tot 2-30-1891. In 1894
vordt hij Lid vwn het algemeen beatuur ala opvolger van Otto Cohen.

Yerder ia hij in 1891 en 1892 eecreteria ven da veqencoaeaíeaie. In 1898 vordt hij vertegen-
sroordiger van de Oeterreichiechen Touring Clvb te Amaterdam an vertegenvoordiger voor andare
touringclubs (34). Tot 1904 blijft hij ectief binnen de bond. In 1920 ovetlijdt hij. In het
dagelijks leven wes híj koopman.

I.C. RQ(~CICi, Lid ven het dagelijka baatuur van 1896 tot 1931, lid van dw ptopagendacommieaie
vanaf 1896, voorzitter en lid van de cregencommiasie van 1891 tot I903, voorzitter van de
wegvijzercovsniesie en hoofd ven de efdaling xegvijzere, vaarechuwi~gsborden ven 1902-19]0 ook
de hulpkíaten, voorzítter van de commieaie voor de Rrirwijrrr~.t van 1911 tot 1927, voorzitter
van de commissie voot het xater[oeriame van 1922 to[ 1929 en lid oan deze commiasie tot 1941.

De afdeling ve.gvijzers wordt in 1970 overgeplaetet ven Dordreeht, waar Redelé vanaf 1904
xoont, naez Den flaeg en geplaetst onder toezícht van de nieuve afdeling Wegen en Verkeer onder
leiding van H.G.O. de Bruyn. He[ eyeteem van bevegvíjzering, dat zo belwngrijk is voor het
bestaen en voortbestean ven de bond ie hoofdzakelijk het aerk van Redelé. ) )et vordt door het
bestuur van de AN41B gezien ala het belangrijkate propagendnmiddel uaarover men kan beachíkkwn.
Naaet het vele bondsvark maakt hij zich nog vezdienstelíjk in ellerlei andere organisa[íes die
voortkomen uít zijn maetschappelijke funetie.

Radelé La ne zijn etudle te Luik en flandelahogeschool te Munchen enige tíjd nwer Duítaland
geweest om els febriekserbeider ervaring op te doen. Daerna komt hij in de fabríek ven zijn
vader, een fabriek te Eindhoven, te verken. Hij wordt dealgenoot in een biacuitfabriek te
Bruesel en acicht in 1904 de biecuitfebriek 'Victoría' te Dordrecht. Hij heeft zowel oog voor
de sociele omstandigheden van zijn arbeidere als voor de belwngen van fabrikantan. In 1918
streeft hij near een fvaie tvsaen de drie grootlte fabrikentenverenigíngen, hetgeen hem pae in
1925 min of moer Lukt.
Om zijn kennis van het verkeer vordt hij van 1925 tot 1926 door de Miníater van Watarstaat
benoeatd [ot plawtsvervenger van een lid van de Spoorvegrawd. In 1925 word[ hij benoemd tot
officíer in de Orde ven Orenje Naaseu. Zijn inzet voor werkgevera en verknemere leidt in 1926
tot zijn benoaming als lid van de Hoge Raad vwn Arbeid. Ale voorsítter ven~het Varbond van
tledarlandae Llerkgevers schri j ft hi j een artíkel in Dr NrAidanrirr Afrrt.mv~, getiteld 'Negan en
Nijverheid, det later ook ale brochure vordt uitgegeven onder de titel 'Hegen en Welvaart, een
modern xegennet een meatachappelijk belang. Hierin Legt hij de nedruk op eamenverking tuaeen
alle Detrokken inatenties.
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Plaatselijk vervult hij nog de functie van ooorzitter van de Dordtsa Roei- en Zeilvereni-
gíng. In 1930, na de reorganientie, legt hij zijn func[ie als hoofd wegwijzere neer. In 1931
legt hij ook al zijn andere functiee neer, wearna hij wordt benoemd cot lid van verdienete.
Hij is dan gedurende 33 jaer hoofd van de efdeling wegwijzere en 35 jaer lid van het dagelijks
bestuur gaweeat. In 1941 overlijdt hij te Bueaum ala gevolg ven een ongevel (35). Ook Rede1ó
heeft met Bergsma, Pos, Pockema, en Spanjaard voor een belengrijk deel het beeld van de ANWB
bepaald.

Alb. Spai:jnard, líd vanaf 1888, in 1907 coneul te Borne, in 1908 lid vnn het algemaen
bestuur voor Overijssel. Als hij in 1913 van Overíjeael near Den Haag verhuiat, moet híj zijn
Lidmaetachap van het algemeen beatuur opgeven, maar wordt in 1915 lid ven hot degelijka be-
stuur. Verder is hij voorzítter van de garantie- en erbi[ragecommiaeie en archivarie-bibliothe-
caris. Daarnaast vervult hij in 1920 nog de functie van voorzitter van de Hotor- en Toercommíe-
sie, in 1921 wordt hij bovendien voorzittez van da ruitercommissie. In 1941 treedt hij af als
lid van hec dagelijks en algemeen bestuur. Voordat hij zich inteneief geat bezighouden met het
werk ven de ANWB ia hij industrieel te Twente. In 1932 ontvengt hij een onderseheiding als
Ridder in de Ocde van de Nederlandae Leeuw (36).

L.C. Sleffeln~r, In 1897 treedt hij op als tijdwaarnemer; van l897-1898 is hij líd van de
Commiasie tot uitgífte van ríjbewijzen, terwijl h(j in 1998 Lid van de wedstrljdcommiesie en
Lid ven da reglementa-commieaie wocdt wearven hij van 1901-1906 voorzittar ia. Ven 19L1-1918
opnieuw Lid en voorzit[er ven de reglementacom,aíssie. Vanaf 1900 tot 1926 lid van het dagelijka
bestuur. Hij vervult ale zodanig de volgende funetiee. Va.n 1900-1910 ia hij lid ven de Toer-
commiesie, ven 1901-1926 treedt hij op ela voorzitter van de Wegencommisaie. Tuaeen 19I1 en
1926 vervult hij de functie ven aeczetaris-penningmeeater, terwijl hij ven 1913-1918 voorzitter
is van de fínanciële commieaie. In 1923 wordt hij benoemd tot lid van de Spoorwegraad.

In 1926 treedt híj af ala Lid van het D.B. an dus ook ala aecretaris-penningmaeeter, omdat
hij zich niwt lengar kan vinden ín de geng van zaken. Bíj zijn aftreden wozdt hij banoemd to[
Officier van Oranja Nassev.
In het degelijks leven was hij evenala Pos, wat men in día tijd noemdes koopman. Hij overlijdt
in 1934 (77).

i.ll. SIÍCI1Cr, geboren op 18 december 1863 te Arnhem, wordt in 1894 lid van de ANWB. Twae
janr l.ater wordt hij benoemd tot Lid van het algemeen bestuuz en met ingang van 17 auguatus
1R98 tot lid van het degnlijka beatuvr. In 1899 wordt hij tweede-secreteris-archiveris, terwijl
hij ín 1900 wordt bennamd tot eerate secrateris, welke functie hij toc 1910 blijft vezvullen,
terwijl hij tot eind 1904 tevens voozzitter van de propaganda-comiesie is.

Ven 1901-1903 is hij voorzitter ven de Toercommissie en vervolgens tot eind 1910 secreteris.
Bovandien is hij van 1901 tot 1930 lid van de wegwijzer-commiasie. Van de reglements-covmtieaie
is hij van 1907-1910 voorzitcer; bovendien varvult hij in 1908 en l909 het voorzitterschap
van de commíssic voor het wetertoerisme. Ven 1913-1923 beher[igt hij als voorxitter het werk
van de atationeveraiering. De leatete jaren van zijn bondawerk beeteedt hij aen het geven van
propaganda-lezingen, in het bijzonder op het gebied van de verkeeraveiligheid. Net Leatsta helf
jaar ia hij opgetteden ala eecretaris van het dagalijke bestvur.

In Da Rampioen zijn veracheidene bijdragen van zijn hand opgenomen, aommige op rijm. Ook de
gevleugelde woorden: "Laat niet ale denk voor 't aengenaem verpoozen...." zijn mede ven hem
afkomstig.
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In december 1930 legt hij sijn fvnctie als lid vwn het dwgelijks beetuur near. Binnen da
bond ataet híj bakend ele een buitengewoon welwillend en hulpvserdig mwn.

In het maatschappelijk leven vervvlde hij de functie van burgemeester ven 2oe[erwoude (38).
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12. Jansen, Een roes van vrijheid, 82, affiche van kezmis met

dearop afgebeeld enkele fietsen die werden gebruikt door acrobaten
ook wel monocyclisten genoemd.

13. Brugmana, Stapvoets voonvaorts, 87.
14. Jansing en Dasberg, t.a.p.,141.
15. Brugmans, Sfapvcets voonvaarts, 89, tennis in 1884, hockey in
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1891.
16. Hessels, Vakantie en vakantieóes[eding sinds de eeurvwisseling, 110

- De Nederl.Alpenver. opgericht in 1902.
17. Bouman, Ciithiurgeschiedenis van de twintigste eeuw, 76.
18. Bouman, a.w., 76.
19. Tot 1937 wordt door de ANWB de afkorting A.N.W.B. gehanteerd. In de

verdere tekst zal ANWB zonder puntjes worden gebruikt tenzij het
gast om een letterlijke aanhaling.

20. Arch.ANWB, Verslag oprichtingsvergadering, 1 juli 1883, (X.012).
21. Arch.ANWB, Maarrdólad no. 12, maart 1885.
22. Arch.ANWB, Reglenrent van de Vereeniging A.N.W.B., le dr. 1888,1

(X.013).
23. Arch.ANWB, Notulen Dagelijks bestuur, 27 juli 1900 (X.044.053).
24. Arch.ANWB, Stahrten le druk, 1883 (X.013).

GrondregeJen vmr de Algemeene Nederlmrdsche ~elrijdersóarrd, H.1.
25. Arch.ANWB, Notulen Algemeen Bestuur, 25 mei 1885 (X.043.053).
26. Arch.ANWB, t.a.p., 5e bestuursvergadering, 14 december 1884.
27. Arch.ANWB, t.s.p., bestuursvergadering, april 1884.
28. Arch.ANWB, Copieboek, Correspondentie E. Brauer aan E. Bergsma,

19 april 1884 (X.O11). ~
29. Arch.ANWB, Uittreksel notulen, 12 april 1865 (X.043.053).
30. Arch.ANWB, Mamrdólad 1 oktober 1884, nr.7.
31. Arch.ANWB, Verslag van de vergadering van het bestuur van de

N.V.B., 5 augustus 1883 (X.012).
32. Arch.ANWB, Correspondentie van E.Brauer, secretaris van de N.V.B.

aan J.H. Viruly te Leiden, 25 maart 1884 (X.12).
33. Reglernent, 2e dr. , 10-11.
34. Arch.ANWB, Notulen, Algemene vergadering, 2 december 1868

(X.42:053.3).
35. Reglerttenf Se dr. , e.v.
36. t.a.p.,, 15e dr., 1912, 25.
37. l.a.p., , le dr. , 1885, 1888, 21.
38. t.a.p. , 2e dr. , 1890, 28.
39. t.a.p., le dr., 1888,10.
40. t.a.p., 4e dr.,1893, 12-13.
41. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 8 apr.1894 (X.043.053).
42. Arch.ANWB, t.s.p., 6 mei 1894.
43. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 24 november 1895

(X.042:053.3).
44. Arch.ANWB, Copieboek 1885, brief van O.H. Wildt aan C.M.V.

Roothaan, 10 juli 1885 (X.O11).
45. De Kampioen, oktober 1887, 244.
46. f.a.p., juli 1888, 198.
47. r.a.p., augustus 1889, 240.
48 . l.a.p. , oktober 1891, 289.
49. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 11 oktober 1891 (X.043.053).
50. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 29 november 1891

(X.042:053.3). De ondertekenasrs van het adres zijn van mening dat
er onder de leden van de bond niemand te vinden zal zijn die
Bergsma waardig kan vervangen en dat hij alleen in staat is de bond
op de ingeslagen weg verder te leiden. Hoewel bij Bergsme het
aftreden onherroepelijk vaststond is hij na de vele verzoeken en
bewijzen van sympathie bereid de zeak opnieuw in overweging te
nemen.

51. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 22 aeptembez 1889
(X.043.053), G.H. Bingham richt tijdens de vergadering het woord
tot Bergsma. In zijn lofrede wijst hij op de voortreffelijke eigen-
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schappen van Bergsma. In andere landen heersen onenigheden tussen
de beoefenaren van de wieleraport, stasn zelfs toerbonden vijandig
tegenover elkaer. In België wordt een bond opgericht die na een
kortstondig bestaan weer wordt opgeheven. Dankzij de leiding van
Bergsma heeft men dit in Nederland weten te voorkomen. Hij wiat
de ontevredenen tevreden te etellen en te heetkoppen te bedaren.
Hij wiat "als een tweede Bismark den aenwezigen eerbied in te
boezemen". Door het bestuur wordt een cilinder-bureau aangeboden.

52. De Kampioen, juní 1885, 5-6.
53. t.a.p., 1893, 324.
54 . t.a.p. , 1894 , 84 , 221.
55. l.a.p., 1896, 1247.
56 . t.a.p. , 1894 , 234 .
57. l.a.p., 1890,447.
58. t.a.p., 1890, 432.
59. t.a.p., 1910, 1086-1088.
60. Arch.ANWB, Ledenatatiatieken. X.02:31.
61. De Kampioen, 1896, 1067; 1897, 851.
62. Arch.ANWB, ledenlijaten, X.021, Voor de jaren 1883 tot en met 1892

zijn de officiële ledenlijaten gebruikt. Voor 1894 ie gebruik
gemaskt van De Rampioen, p. 569.

63. De gegevens in tabel 1 wijken af van die in bijlage IV.
Dit heeft te maken met,de teldatum.

64. De Ka~npioen, 5 november 1926, 1171.
65. l.a.p., 1896, 1067; 1897, 851.Er zijn geen gegevens over andere

jaren bekend.
66. Arch.ANWB, De A.N.W.B. in Nederlandsch-Indië 1892-1904, X.012(-5).

Oprichting van de Ned.Ind.Wielrijderebond in 7-2-1893.
67. Arch.ANWB, t.s.p., Brief van A.J. Verschuer asn le secr. van de

A.N.W.S. J.C.Burkens, 1 september 1892.
68. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van Verschuer aan Burkens, 9 aeptember

1892.
69. Arch.ANWB, t.a.p., 7 februari 1893.
70. Arch.ANWB, t.a.p., Verzoek van de consul voor afdeling XII, Ned.

Indië, E.Pietorius aan het dag.beatuur van de A.N.W.B., 14 oktober
1898.

71. Arch.ANWB, t.a.p., Nota nsar aanleiding van een brief van 8 novem-
ber 1898, verzonden door J.C. Burkens. Hierin zijn de verachillende
opvattingen met betrekking tot het probleem samengevat.

72. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van hoofdconeul D.Fockema ean de overige
leden van het Dagelijka Bestuur, 8 november 1898.

73. Arch.ANWB, t.a.p., Nsar aanleiding van het verzoek van de Ned.Indi-
ache afdeling om het reglement te wijzigen, komt de Commisaie tot
Herziening van het Reglement tot deze conclusie.

74. Arch.ANWB, Ledenlijsten, 1883-1913, X.021, Aanmeldingaformulieren
1883-1885. Voor het jaar 1884 ontbreken de formulieren van 20
januari tot 11 mei.

75. De term kunatlievend wordt gebruikt voor die leden die niet fietaen
maar die wel financieel willen ateunen.

76. Arch.ANWB, Reglemenl 3e dr. , 1893, 14.
77. Arch.ANWB, Notulen, Bestuurvergadering, 20 januari 1884

(X.043.053).
78. Arch.ANWB, Reglement, le dr., art.14,11 en 2e dr., art.14, 14.
79. Arch.ANWB, Maandólad, 1 augustus 1884, no.5.
80. Arch.ANWB, t.a.p., 1 januari 1885, no. 10.
81. Arch.ANWB, Reglement, 2e dr.1890, 14.
82. Arch.ANWB, Maandólad, 1 december 1884, no.9.
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83. Arch.AN4iB, Notulen, Algemene Vergadering, 18 december 1898
(X.042:053.3).

84 . De Kampioen , 1897 , 851.
85. t.a.p., 1897, 968.
86. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 6 november 1898 (X.043.053).
87. Arch.ANWB, t.s.p. 14 december 1884.
88. Arch.ANWB, Mam:dblad, 1 januari 1885, no. 10.
89. Areh.ANWB, Reglement, 4e dr. , 1893, 16.
90. Arch.ANWB, c.a.p., Se dr., 1896, 19.
91. Arch.ANWB, t.a.p., 6e dr. 1896, 19.
92. Arch.ANWB, t.o.p., le dr., art.75, 18.
93. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 18 mei 1891 (X.043.053).
94. Arch.ANWB, t.a.p., 16 augustus 1891.
95. Arch.AN4TB, Notulen, Algemene Vergadering, 16 augustus 1891

(X.042:053.3).
96. Arch.ANNB, t.a.p., 29 november 1891.
97. Arch.ANNB, Reglemer:t, 3e dr. , 1893, 15.
98. Arch.ANWB, t.a.p., le dr.-6e dr., Statuten N.V.B.
99. Arch.ANWB, t.a.p., 15e dr 1912, art. 20, 21.

100. Arch.ANWB, t.a.p., le dr. , 6-7„ 3e dr. , 6, 7e dr. , 6.
101. Arch.ANWB, t.a.p., 14e dr., 1909, 26.
102. Arch.ANWB, f.a.p., 15e dr., 1912, 7.
103. Arch.ANWB, S[atuten, le dr., art.16, regl. art. 64 tJm 69.

2e dr., art.16, regl. art. 64 tJm 69.
104. Arch.ANWB, Regleme~st 3e dr., art. 63 tJm 69.
105. Arch.ANWB, Notulen, Eerste bestuursvergadering, 20 januari 1684,

X.012. De afgevaardigden dienen in de steden van hun district een
geschikte velocipediet onder mededeling aan de secretaris tot con-
aul te benoemen.

106. Areh.ANWB, Regle~nent, Hfdst.III, consuls.
107. Arch.ANWB, t.a.p., le dr. 6e dr.
108. Arch.ANG1B, t.a.p., 5e dr., 1896.
109. Arch.ANWB, Notulen, Bestuursvergadering, 14 december 1884

(X.043.053).
110. Arch.ANWB, t.s.p., Algemeen Beatuur, 8 masrt 1888.
111. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 1 december 1889

(X.043.053.3).
112. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 15 mei 1890 (X.043.053).
113. Arch.ANWB, t.a.p., 2 maert, 1890.
114. De Kampioen, januari 1887, 12.
115. t.a.p., oktober 1887, 237-238.
116. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 21 september 1890 (X.043.53).
117. Arch.ANWB, t.a.p., 21 december 1890.
118. Arch.ANWB, Reglemenl 3e dr. , 1893, 28.
119. Arch.ANWB, t.a.p., le dr., 1885-1888,21.
120. Leeuwarder Couranl, 10 september 1884.
121. Nieuws van den Dag, 13 oktober 1884.
122. Arch.ANNB, Notulen, Algemeen Beatuur, 25 mei 1885 (X.043.053).
123. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering 2 december 1688,

(X.043.053.3).
124. Arch.ANWB, t.a.p., 22 juli 1906.
125. De Kampioen, juni 1885, 1.
126. t.a.p., mei 1888. De Heer G. Vrolik atond bovendien nog eens

5x af voor en gouden medaille of beker Voor een in 1889 te Verrij-
den wedstrijd.

127. Areh.ANWB, Reglemenl, le dr. , 1885-1888, 15.
128. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 17 april 1898 (X.043.053).
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129. Arch.ANWB, Bondsfeesten, X.042.053. Van de verschillende bondafees-
ten zijn programma's, toegangskearten voor feativiteiten, menu's
van de diners en allerlei andere zaken bewaard gebleven.

130. Arch.ANWB, Sprokkels, 6, 11, X.01~091. Verzameling korte berichtjes
die in De Kampioen werden opgenomen.

131. De Kampioen, augustus en september 1889.
132. Arch.ANWB, Verslag Bestuursvergadering, 14 december 1884

(X.043.053).
133. VeertiR jaar (vit het archief der Kampioen, redactie W.J.Lugard,

60).
134. Arch.ANWB, Regleme„t, 3e dr. , 1893.
135. Arch.ANWB, Notulen,beatuuravergadering, 3 februari 1884

(X.043.053).
136. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 18 december 1887

(X.043.053.3).
137. Arch.ANWB, t.a.p., 2 december 1888.
138. Arch.ANWB, t.e.p., 14 december 1890.
139. Arch.ANWB, t.a.p., 26 november 1899.
140. Spoorenberg, J., Fietaen in Eindhoven 1886-1920 II,'t Gruun Buukske, 38.
141. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 27 november 1898

(X.043.053.3).
142. Arch.ANWB, t.a.p., 28 novembez 1897.
143. Arch.ANWB, Maandblad, augustus 1884.
144. De Kampioen, juli 1888, 241.
145. Arch.ANWB, Notulen bestuursvergadering, 17 april 1887 (X.043.053).
146. Arch.ANWB, t.a.p., 2 masrt 1890.
147. Veertig jaar, 236.
148. Noenzeal is de vertaling van "lunchroom". Rond 1900 ontstaet er in

Nederland een anti-Britse publieke opinie. Dit als gevolg van de
"noerenooriog". Engeise woorden wozden dearom geweerd.
Lokalen, veelal voor wielrijdera. Het zijn een soort ledenso-
ciëteiten, waar men zijn veandels e.d. bewaart en waar men voor de
gezelligheid samenkomt en wat kan lezen.

149. Vee,Yig jaar, 238.
150. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 20 auguatua 1893 (X.044.053).
151. Arch.ANWB, t.s.p., 24 aeptember 1893.
152. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 8 april 1894 (X.043.053).
153. Arch.ANWB, Reglement, 2e dr. , 1890, 4.
154. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 27 november 1892

(X.043.053.3).
155. Arch.ANWB, Notulen. Algemeen Bestuur, 17 februari 1889 (X.043.053).
156. Arch.ANWB, t.a.p., 26 novembez 1892.
157. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 26 november 1893

(X.043.053.3).
158. Arch.ANWB, t.a.p., 25 november 1894.
159. Arch.ANWB, t.a.p., 24 november 1895.
160. De Kmnpioen, 22 juli 1892, 740. Op het verzoek van de hoofdconaul

D.Fockema om op gevaarlijke plsataen een waarschuwingsbord te mogen
plaatsen, komt een pertinente weigering. De burgemeester van de
betreffende gemeente, die niet met name is genoemd, ia bang dat te
veel wielrijdere de gemeente zullen bezoeken.

161. Arch.ANWB,Notulen, Algemeen Beatuur, 7 mei 1893 (X.043.053).
162. De Ka,npioen, april 1887, 7.
163. Arch.ANWB, Maandblad, mei 1885.
164. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 28 november 1897

(X.043.053.3).
165. De Kampioen, december 1884.
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166. Arch.ANWB, Maandblad, 1 december 1884.
167. De Kampioen, december 1885, 6.
168. Arch.ANWB, Toegetreden vereenigingen, X.023.24, Pamflet van het

Algemeene Nederlandsche Wielrijderabond.
169. De Kampiotn, december 1885.
170. t.a.p., 1885.
171. t.a.p. , 1888 .
172. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 2 december 1888.

(X.043.053.3).
173. De Kampioen, 19 december 1891, B. De gegevens over Noord-Brabant

blijken nog voor een deel te ontbreken.
174. Arch.ANWB, Correspondentie, Veralag van het nuttig gebruik van de

fiets, van Ruth aan E.Bergsma, 22 december 1889 (X.021).
175. De Kampioen, 1887, 325.
176. H.R. van de Meq en W.Gelinck in De Kampioen, februari 1886, 13-14.
177. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 27 september 1891 (X.044.053)
178. Arch.ANWB, t.a.p., 6 februari 1892.
179. Arch.ANWB, t.a.p., 13 juni 1909.
180. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 augustus 1898 (X.043.053).
181. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur,22 september 1898 (X.044.053).
182. De Kampioen, 1898, no.43. 1140.
183. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 6 november 1898 (X.043.053).
184. Hogenkamp, a.w., 329-330.
185. a.w. , 334.
186. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 26 februari 1899

(X.043.053.3).
187. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijke Bestuur, 30 juni 1899 (X.044.053).
188. Arch.ANWB, t.a.p., 24 november1900.
189. Arch.ANWB, t.s.p., 15 maert 1901.
190. Arch.ANWB, t.a.p., 23 februari 1900.
191. Arch.ANWB, t.s.p., 4 mei 1900.
192. Miermans, a.w., 52.
193. Beckers, Planning voor vrijheid, 83.

HOOFDSTUK II 1883- 1898

1. Brugmane, Paordekracht en Mensenmacht, 354.
2. A.M. van der Woude. Bevolking en gezin in Nederland, in De Neder-

londse samenleving sinds 1815. Wording en samenhang, 20.
3 . t.a.p. , 22.
4. De Jonge , De industrialisarie van Nederland lussen 1850 en 1914,

296.
5. De Jonge, Het economische leven in Nederland 1895-1914, in AGN,

XIII, 271.
6. De Jonge, lndustrialisatie van Nederland husen 1850 en 1914, 503.
7. Brugmane, Paorrlelvackt en Mensenmacht, 414.
8. a.w., 416.
9. a.w., 444-445.

10. a.w., 446.
11. De Vries, Het Economisch leven in Nederland, in AGN, XIV, 110.
12. zie noot 11.
13. Brugmana, Paardeloncht en Mensenmacht, 403-410.
14. a.w., 425.
15. Hessels, Yakantit en vakantieóesteding sinds de eeuwwrsseling.
16. a.w., 67-103.
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17. Dertig dagen lijkt erg veel, wellicht zijn hierin ook de verplichte
vrije dagen als kerkelijke feestdagen opgenomen.

18. Hessels, a.w., 75.
19. Hoefnagela, Een eeuw sociale proólemaliek, 114.
20. a.w., 127.
21. Verslag van de zaterdagrniddaReomneissie, 12.
22. Hoefnagela, o.w., 170.
23. Bouman, Culnnugeschied~~tis van de twintigsfe eeuw, 49. Hij ziet een oorlog

in het algemeen als een katalysator voor historiache procesaen. In
het bijzonder geldt dit volgens hem voor de eerste wereldoorlog.

24. Hoefnagels, a.w., 154. Deze komt vooral voort uit onvrede bij de
arbeiders over de toename van de werkloosheid, de moeilijke voed-
selvoorziening en onsociale verschijnaelen die de zwarte markt met
zich brengt.

25. Hoefnagels, a.w., 154.
26. Von der Dunk, West-Europa in 1914, t.a.p., 44.
27. De Karnpioen, 5 januari 1895. De verwachting werd verre overtrof-

fen. Men verwachtte een aoort monaterketel, msar zag een machine
die het bevallige type ven het rijwiel heeft behouden. Men verwon-
derde zich over het feit dat de berijder zich ondanks de snelheid,
niet verroert.

26. Veertig jaar, 112-116.
29. a.w., 5-6.
30. Philips, De opkomst van het toerisme in de 18e en 19e eeuw,

l.a.p. , 312.
31. Kuin en Keuning, Het Vervoerswezen, 116.
32. Stokvis, Strijd over spon, XVI.
33. a.w., 32.
34. Feith, Nederfand in het heden, 79.
~:. Philip~ LCUW1CCyl ïrv, í.u.li., 9.
36. In 1986~verscheen een atudie van de hand van dr. H.P. Gorter, oud

directeur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland, onder de titel Ruirnle voor Nadtur, 80 jear bezig voor de n
tuur van de toekomst.

37. Harmsen, Blouwe en rode jeugd, 70-116.
In hoofdstuk V beachrijft hij het ontstaan en de ontwikkeling van
de vrije j eugdbeweging tusaen 1897 en 1914.

38. Harmsen, a.w., 74.
39. a. w. , 81.
40. a.w., 236.
41. Arch.ANWB, Samenwerking met R.R.V., X.017:380.8. Zie de brochure

die is uitgegeven bij het 40-jarig bestaan van de N.R.V.
42. Arch.ANWB, t.a.p., 9.
43. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 27 juli 1900 (X.044.053).
44. Arch.ANWB, t.a.p., 20 december 1902.
45. Arch.ANWB, t.a.p., 3 september 1900 punt 6.
46. Arch.ANWB, Reglenrent, 12e dr. 1906, 3.
47. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 25 november 1900

(X.042.053.3).
48. Arch.ANWB, 25-jarig j ubileum RNAC. Verslag in De Auto,

11 juli 1923, 1394-1354, X.017:656.13.
49. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 22 december 1918, 2

(X.042.053.3). Leden Statiatiek.
50. Arch.ANWB, Reglement, i5e dr., 1912,52.
51. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vezgadering, 22 juli 1906.
52. De Kampioen, 1906, 265,308.
53. t.a.p., 1906, 327-328, 379-380, 968, 1098.
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1907, 910, 1908, 321, 491.
54. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 25 november 1900

(X.042.053.3).
55. Areh.ANWB, Reglement, 15e dr.1912,25.
56. Arch.ANWB, Ledenregisters, Buitengewone leden, X.021.
57. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 17 juli 1910

(X.042.053.3).
58. Arch.ANWB, t.e.p., 14 juli 1916 - Z afgerond schatting van het

aental inwoners per provincie door het gemiddelde te nemen tussen
1909 en 1920. Van Holthoon De Nederlandsche Samerelevntg, 22.

59. De Kampioen, november 1886, 173-174, ondertekend door
Celeriter.

60. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 4 masrt 1900 (X.043.053). De
ltaentsche Rijwielbond mag wekelijke een halve kolom gebruiken in
De Kampioen, voor officiele mëdedelingen. De nieuw toegestreden
leden van de T.W.B. zijn verplicht lid te worden van de ANWB.
Officials van de T.W.B. moeten eveneena lid zijn van de ANWB. Aan
de niet leden zendt de ANWB een afdruk van de mededelingen van de
T.W.B. uit De Kampioen.

61. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering,22-24 juli 1905
(X.042.053.3).

62. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 5 november 1898 (X.044.053).
63. Arch.ANWB, De ANWB in Ned.Indië 1892-1904 (X.012(-5).

Broehure: Aan alle W:elrijders en Automoóilisten in Nederlandsch-
Indie,~ Batavia, 15 april 1904.

64. Arch.ANWB, t.s.p., De eerste mededelingen verschijnen op 19 oktober
nr. 23-1904. Hierin worden de plannen met betrekking tot het eigen
orgean uiteengezet.

65. Arch.ANWB, t.s.p., mededelingen nr. 28, 23 november le jrg. 1904.
66. Arch.ANWB, t.a.p., nr. 30, 7 december le jrg. 1904.
67. Arch.ANWB, t.s.p., 16 december 1900.
68. Azch.ANWB, t.a.p., Verslag van de Balans commissie, uitgebracht

aan de leden van het algemeen bestuur, (X. 047.2).
69. Arch.ANW.B, t.a.p., Verslag van de Balans commissie, 30 april 1906.
70. Arch.ANWB, De Financiële commiesie ingeateld in 1912, (X. 047.2).
71. Arch.ANWB, De Commisaie van financiën ontvangt een brief van

algemeen bestuuralid P.G.L. Hendrix, gericht san het dagelijks
bestuur met het verzoek om inlichtingen aen de accountant van de
bond, nsar aanleiding van het gerucht dat de contributie omhoog
gast, 23 okt. 1917, (X. 047.2).

72. Arch.ANWB, t.e.p., Financiële commisaie, brief van 31 okt. 1917.
73. Arch.ANWB, t.a.p., Geheime notulen van de vergadering van het

algemeen bestuur nasr aanleiding van de brief van Hendrix, 4
nov.1917.

74. Areh.ANWB, Regleme~tt, 9e dr. , 1902, 17.
75. Voorstel tot afschaffing van het Instituut der Stemgerechtigden ter

Algemeene Vergadering, Amsterdam, 18 oktober 1908. Prae-advies van
het Dagelijksche Bestuur op het voorstel van de Toeristen-Vereeni-
gingen 'Bondabelang' in Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en
Friesland (X.042.053).

76. Arch.ANWB, t.s.p., Pré-adviea van het Dagelijks Bestuur.
77. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 13 juni 1909 (X.043.053).
78. Atch.ANWB, t.a.p., 28 mei 1916.
79. Arch.ANWB, t.a.p., 5 augustus 1917.
80. Arch.ANWB, t.a.p., Algemeen Bestuur, 17 december 1899.
81. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 16 december 1899 (X.044.053).
82. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 23 september 1900 (X.043.053).
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83. Arch.ANWB, t.s.p., Algemeen Bestuur, 17 april 1898.
84. Arch.ANWB, Reglement 14e dr. 1909,26.
85. Notulen, Dagelijks Bestuur 27 j uli 1900 (X.044.053).
86. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 16 december 1900 f 17 april

1898 ( X.043.053).
87. Arch.ANWB, t.a.p., Algemeen Bestuur, 16 december 1906.
68. Acch.AN4iB, Ontwerpbegroting van den A.N.W.B. Toeriatenbond voor

Nederland, 1914-1920 ( X.047.042).
89. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 4 november 1917 (X.043.053).
90. Arch.ANWB, Ontwerpbegroting, 1914 ( X.047.042).
91. Arch.ANWB, Balans en Winst- en Verliearekening, Toelichting, 1901,

1914, 1918 ( X.047.044). Voor de berekening zijn de cijfere achter
de komma ateeda weggelaten. De totale uitgaven bedroegen in 1911:
f 317.120,--, in 1914: f 873.367,--, in 1918: f 1.569.943,--. Voor
1901 zijn geen gespecificeerde cijfers voor de verschillende werk-
zeamheden gegeven.

92. Arch.ANWB, Reglement, Algemene bepalingen.
93. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 7 juni 1914 ( X.043.053).
94. Arch.ANWB, Toelichting op balans, winst- en verliesrekening 1901,

1914, 1915 ( X.047.44), De cijfers achter de komma zijn verwaar-
looad.

95. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 31 juli 1906 (X.044.053).
96. Arch.ANWB, t.a.p., 3 november 1906.
97. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 28 april 1907 (X.043.053).
98. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijke Beatuur, 26 oktober 1907 (X.044.053).
99. Arch.ANWB, Peneioenreglement (X.087.431).De werknemere die ouder

zijn dan 35 jasr, worden eveneens opgenomen
echter met bijbetaling van het bedrag dat zou zijn gereserveerd,
indien deze werknemer op 35 jarige leeftijd in dienat zou zijn
oorrarion, pg.19~t .,...,, biIlII2~ ~ijftiEii jé;,ï ue uunásáiensC, áan zaimen slechts het gestorte bedrag terugontvangen, vermeerderd met31~2x rente voor de jaren dat het bedrag ia ingeschreven, maer kanmen geen aanspraken maken op verdere pensioenrechten.
Arch.ANWB, t.a.p., 21 december 1913, Algemene Seatuursverga-
deringen, Bijlagen, Reglement van het pensioenfonda voor het perso-
neel van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, december 1914.

100. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 20 december 1914
(X.042.053.3).

101. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 5 juni 1915 (X.043.053).
102. Arch.ANWB, t.a.p., 21 december 1913.
103. Arch.ANWB, t.e.p., 17 december 1905.
104. Arch.ANWB, t.a.p., 16 december 1906.
105. Arch.ANWB, t.a.p., 28 april 1907.
106. Arch.ANWB, t.a.p., 21 december 1913.
107. Arch.ANWB, t.e.p., 20 december 1914.
108. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 21 augustus 1915

(X.042.053.3).
109. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 27 februari 1916 (X.043.053).
110. Arch.ANWB, t.s.p., 13 j uli 1916.
111. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vetgadering, 14 juli 1916 ( X.042.053.3).
112. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 4 november 1917 ( X.043.053).
113. Arch.ANWB, t.s.p., 30 april 1899.
114. De feesten in de periode 1883-1898 vallen steeds samen met de

wielerwedstrijden. In 1902 worden de bondsfeesten gekoppeld aan de
Algemene Vergadering.

115. Arch.ANWB, Notulen Algemeen Bestuur, 16 december 1906.
116. Arch.ANWB, Geheime notulen Algemeen Beatuur, 16 december 1906
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(X.043.053). Deze zaak werd verder in een geheime zitting doorge-
aproken. Dearbij moest men toch vaststellen det het niveau van de
bondsfeeaten hoger was dan dat van atudenten en doktoren. Dit had
de voorzitter uit betrouwbare bron vernomen. Het lage niveau van de
bondsfeesten zou bestaan uit het meenemen van voedsel door gasten.

117. Arch.ANWB, Balans, Winst- en Verliesrekening 1902-1913 (X.047.44).
De cijfers achter de komma zijn weggelaten.

118. Arch.ANWB, Notulen, Aigemeen Bestuur, 19 december 1909 (X.043.053).
119. Arch.ANWB, t.e.p., 21 december 1913.
120. Arch.ANWB, t.e.p., 17 december 1916.
121. Arch.ANWB, t.a.p., 7 juni 1914.
122. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 16 augustus 1906 (X.044.053).
123. Arch.ANWB, t.e.p., 18 december 1908,

idem 6 februari 1909.
124. Arch.ANWB, t.a.p., 17 maart 1909.
125. Arch.ANWB, t.e.p., 14 april 1909.
126. Arch.ANWB, t.a.p., 27 mei 1909.
127. Arch.ANWB, t.a.p., 4 meart 1911.
128. Arch.ANWB, Balans, Winst- en Verliesrekening 1912-1918 en Toe-

lichtingen (X.047.44).
129. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 21 december 1913 (X.044.053).
130. De Kampioen, 32e jrg., no.35, 27 augustus 1915, 548-562.
131. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 14 juli 1916

(X.042.053.3).
132. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 28 oktober 1905 (X.044.053).
133. Arch.ANWB, t.a.p., 18 februari 1911.
134. Arch.ANWB, Balans, Winst- en Verliesrekening 1901-1918 (047.44),

vanaf 1905 zijn gespecificeerde lijsten van uitgaven voor subsidies
opgenomen in de toelichting.

135. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 20 december 1914
(X.042.053.3).

136. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 5 november 1898 (X.044.053).
137. Arch.ANWB, Samenwerking met de K.N.A.C., correspondentie vanaf 31-

10-1906, Brief van J.C.Burkens aan de leden van het D.B., 20 janua-
ri 1898 (045:624~627). De voorlopige voorstellen wearover in de
brief wordt gesproken, ontbreken.

138. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 26 februari 1899
(X.042.053.3).

139. Arch.ANWB, t.a.p., 24 november 1901.
140. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 22 december 1912 (X.043.053).
141. Arch.ANWB, Ontwerpbegrotingen 1901-1914 en 1917 (X.047.042).
142. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 28 juli 1912

(X.042.053.3).
143. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 20 juli 1913 (X.043.053).

In de eerate helft van 1913 zijn de volgende brochures uitgegeven:
- Gegevens onrtrent paardenwalsen en óuitenwegen. Deze publikatie is op het
Wegen-congrea te Londen ingediend.
Verder verschenen: Rapport onrtrent het maken van proefwegere in de genrtenle
Wassenoar, Het stof-vraagsntk op het 17e Gezondlreidscongres te Middelbrtrg'
Wenken voor de stoJbestrijding in 1913.

144. Arch.ANWB, t.a.p., 19 december 1909.
145. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 22 juli 1906

(X.042:053.3).
146. Arch.ANWB, t.a.p., 21 augustus 1915.
147. Arch.ANWB, t.a.p., 26 augustus 1917.
148. De Kmrrpioen, 7 september 1917.

laarverslag, 26 augustus 1917 , 608 ( 043. 053 ).
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149. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 22 juli 1906
(X.042:053.3).

150. Arch.ANWB, t.a.p., 14 juli 1916.
151. Arch.ANWB, t.a.p., 14 juli 1916.
152. Arch.ANWB, t.a.p., 26 auguetue 1917.
153. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 23 december 1917 (X.043.053).
154. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 28 juli 1912.
155. Arch.ANWB, Verkeerevereenigingen (X.17:625.711.4).
156. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 17 december 1916 (X.043.053).
157. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 26 auguatua 1917

(X.042:053.3).
158. De Kampioen 1898, Oprichting NAC.
159. Arch.ANWB, Samenwerking met de R.N.A.C., Correspondentiebrief van

M.W.Aertwije asn F.Netscher, 5 november 1898 (045f624~627).
160. Arch.ANWB, t.s.p., brief van F.Netscher san M.W.Aertwijs, 7 novem-

ber 1898.
161 Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Beatuur, 5 november 1898 (X.044.053).
162. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 25 februari 1899 (X.043.053).
163. Arch.ANWB, Samenwerking KNAC, Brieven van J.C.Burkens aan

J.A.Slicher, 30 janueri 1901 en 1 februari 1901 (X.045:624~627).
164. Arch.ANWB, t.a.p., Brieven tussen Nahuys en het D.B. van de ANWB,

15 juni 1901, 21 juni 1901. ~
165. Arch.ANWB, t.e.p., Confidentiële brief van Burkena aen Bergsma,

medio november 1901. In deze brief noemt Burkens de NAC de grootate
vijand van de ANWB, niet om wat ze is, msar om datgene wat ze
worden kan.

166. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 13 april 1907 (X.044.053).
167. Arch.ANWB, t.a.p., 15 mei 1907.
168. Arch.ANWB, t.s.p., 5 februari 1909.
tFO e.~l: ~~nrn - i iiuventuer i`JVC.. . ~.o.Y.,

170. Arch.ANWB, t.a.p., 8 december 1901.
171. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 7 juni 1914 (X.043.053).
172. Arch.ANWB, Geheime Notulen, Algemeen Bestuur (X.043.053).
173. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 21 augustus 1915

(X.042:053.3).
174. Arch.ANWB, t.a.p., 14 juli 1916.
175. Arch.ANWB, laarverslag, 30 augustus 1919, 6(X.043.053).
176. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 7 juni 1914 (X.043.053).
177. Arch.ANWB, t.a.p., 20 juli 1913.
178. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 27 november 1898

(X.042:053.3).
179. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 20 februari 1909.
180. Arch.ANWB, t.a.p., 17 meart 1909.
181. Arch.ANWB, t.a.p., 24 augustus 1909.
182. Arch.ANWB, t.a.p., 18 december 1909.
183. Arch.ANWB, t.s.p., 21 oktober 1910.
184. Veertig jaar, 105.
185. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Beatuur, 17 januari 1920 (X.044.053).
186. Arch.ANWB, t.s.p., 21 oktober 1910.
187. Arch.ANWB, t.s.p., 17 januari 1920.
188. Arch.ANWB, t.a.p., 13 juli 1901.
189. Arch.ANWB, laarverslag 1919, 7(X.043.053).
190. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 6 februari 1909 (X.044.053).

Het contract is voorlopig voor een jasr gesloten.
191. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 27 februari 1916 (X.043.053).
192. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 12 november 1915

(X.044.053).
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193. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 14 juli 1916
(X.042:053.3).

194. Arch.ANWB, Watertoerisme (R.017:797.1). Tussen de gegevens bevindt
zich een notitie wearin het onderscheid tussen sport en toeriame
wordt eangegeven. Het is niet gedateerd, msar het vermoeden be-
ateat dat het rond 1913 is geformuleerd naer sanleiding van de
problemen die zich in 1913 voordoen met de in dat jsar opgerichte
Nederlandse Vereniging voor Watertoerisme.

195. N.R.C., 26 april 1913.
196. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Beatuur, 14 februari 1913

(X.044.053).
197. Arch.ANWB, Watertoerisme, (X.017:797.1), In de map Watertoeriame

bevindt zich de originele kopij van het ingezonden atuk van
H.Reraken en het antwoord van W.J.Lugard voor de Rampioen nr. 30,
25 juli 1913.

198. Dt Nederlandse Sport, 16 auguatua 1913.
199. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 7 juni 1914.
200. Arch.ANWB, Watersport, Bulletin I, Congrea voor Wateraport, 9-10

(X.017.797.1).
201. Arch.ANWB, t.s.p., In het dossier m.b.t. het Watersportcongces in

1915, bevindt zich een stuk getiteld: Ceterum censeo, Carthaginem
esae delendam. Het stuk ia opgesteld near eanleiding van een be-
atuuravergadering. Het is niet ondertekend.

202. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 21 augustue 1915
(X.042:053.3).

203. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 5 juni 1915 (X.043.053).
204. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 14 juli 1916

(X.042:053.3).
205. Arch.ANWB, t.a.p., 21 augustus 1915.
206. Arch.ANWB, t.e.p., 26 augustus 1917.
207. Arch.ANWB, t.e.p., 15 auguatus 1915.
208. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 19 december 1916 (X.043.053).
209. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering,l4 juli 1916 (X.042:053.3)
210. Arch.ANWB, ANWB - RNMV (X.017:656.185), Concept verslag van de

vergadering gehouden op 26 juni 1904 te Haarlem,
211. Arch.AN41B, t.a.p., Correspondentie tusaen J.H.Slicher, le secreta-

ris van de ANWB en de aecretarie van de N.M.V., 12 december 1905.
25 januari 1906: Toezending van programma en begroting van onkosten
voor de in 1906 te houden feestelijkheden.

212. Arch.ANWB, t.a.p., Concept vooratel tot nadere samenwerking in
antwoord op een brief van N.M.V. voorzitter. Robt. R. toe Laer ean
het dagelijks bestuur van de ANWB op 19 maert 1909.

213. Arch.ANNB, t.a.p., In een brief van Robt. R. toe Laer, voorzitter
van de N.M.V. wordt het beatuur van de ANWB attent gemaekt op het
feit dat er weliswaar sprake ia van een herleving van de motorrij-
wielaport, maer dat deze zeker niet alleen te danken ia aan de
ANWB. Ook de N.M.V. heeft met name bijgedragen. Men verwacht van de
ANWB dat deze daervan bij hun propaganda in De Kampioen ook melding
zal maken, 23 juni 1909.

214. Arch.ANWB, t.a.p., Rapport uitgebracht door de N.M.V. naar asn-
leiding van een conferentie gehouden op 6 januari 1912 met het
dagelijka beatuur van de ANWB.

215. Arch.ANWB, t.e.p., Brief van het dagelijks beatuur van de N.M.V.
aen het dagelijks beatuur van de ANWB, 6 april - 16 mei 1914. De
ANWB antwoordt hierop samen te willen werken wanneer de ometandig-
heden dsartoe aanleiding geven - april en 29 mei 1914.

216. Arch.ANWB, Toegetreden verenigingen (X.023.24). De Twentsche ciub
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wordt opgericht in februari 1914, de 2uid-Nederlandsche op 29 msart1914 en de Friesche op 30 juli 1914.
Redelé is als vertegenwoordiger eanwezig bij de oprichting vande Zuid-Nederlandsche M.V. en constateert dat de leden vooral debedoeling hebben clubtochten en gezellige bijeenkomaten te organi-seren. Hierin ziet hij een mogelijkheid voor de bond om het vervalvan de N.M.V. te bewerkstelligen.
De ANWB moet zich meer met deze categorie toeriaten bezighou-den, niet slechts werken met "papieren brieven", maar meer persoon-lijke invloed laten gelden. Verslag van de vergadering gehouden teEindhoven op 29 maart 1914.

217. Arch.ANWB,Notulen, Algemene Vergadering, 7 juni 1914 (X.042.053.3).218. Arch.ANWB, ANWB-N.M.V., (X.023.24). Tijdens een vergadering van deMotorclubs op 29 oktober 1915 heeft R. toe Laer in de hoedanigheid
van secretaris van de motorcommissie een opening tot samenwerkinggeboden die door de N.M.V. wordt aangenomen. Correspondentie vanA.Citroen secr. N.M.V. aan D.B. van de ANWB en het antwoord.219. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering,l4 juli 1916 (X.042.053.3)

220. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van Robt. R. toe Laer aan voorzitter
Bergsma, 18 juli 1916.

221. Arch.ANWB, t.s.p., Brief van G.A.Pos ean Slicher en Steffelaar.
Hieruit blijkt dat met name Steffelsar gekant is tegen het bestsanvan de N.M.V., 30 juli 1916.

222. Arch.ANWB, t.a.p., 21 augustus 1915.
223. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 8 augustus 1916 ( X.044-053).224. Arch.ANWB,Wandelweg Amsterdam-Arnhem, 1913-1914 (656.14:625.711.5).In deze map bevinden zich de voorstellen die Pos doet ean medebe-stuursleden. Verder een voorlopig ontwerp van een 'uitgewerkte

wandelweg' van Amsterdam naar Arnhem. Ook de ontwerptekening van de.J i- J- L-~cg:.~~..crt~cá uvVir,ui. ziCi, in áit dossier.
225. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 21 augustus 1915

(X.042.053.3).
226. Arch.ANWB, Wandelweg Amsterdam-Arnhem ( 656.14:625.711.5), Hierinbevinden zich de vergunningen die zijn verkregen voor de verschil-lende wandelwegen. Het betreft vergunningen van gemeenten, rijkswa-

terstaat, stsatsbosbeheer, politie, gemeentelijke reinigings- en
ontsmettingsdienst en particuliere en stichtingen die zich bezig-houden met natuurbescherming.

227. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 21 augustus 1915
(X.042:053.3).

228. Arch.ANWB, Bondswandelingen in het algemeen ( 625.711.5).
229. Arch.ANWB, t.s.p., 14 juli 1916.
230. Arch.ANWB, t.a.p., 26 augustus 1917.
231. De Kampioen, 20 september 1918.
232. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 18 november 1902(X.044.053), Hierin bevindt zich een kleine brochure, getiteld "'nVermaning". Deze ia ondertekend met Cosmopolr~a. Deze brochure is eenoproep aan de vrouwelijke fietsere van goede huizen om zich nietover te geven aan de mode waar het het fietsen betreft, omdat demode hier wordt ervaren als een "onaangenaam, dom modezotheidje'.

Bij velen is de overgrote ijver voor het wielrijden vervangen dooreen "vriendschappelijke waardering en rustige affectie'.In welk j aer deze precies is uitgegeven is niet duidelijk, daar eenjaartal ontbreekt.
Ook uit andere bronnen is duidelijk geworden dat het wielrijdenrond de eeuwwisseling is teruggelopen. Denk bijvoorbeeld aan deteruggang in de wielerverenigingen. '
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233.
234.
235.
236.

237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

Arch.ANFiB, Notulen, Algemeen
Jaarverslag 1917, 10-12.
Arch.ANWB, t.a.p., 1916, 21.
Arch.AN~iB, Notulen, Algemene
(X.042.053.3).

Notulen, Dagelijks Bestuur,
t.e.p., 4 mei 1918.
t.a.p., 11 januari 1918.
t.e.p., 4 mei 1918.
t.s.p., 26 mei 1918.
t.a.p., 23 mei 1902.

Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur,
Arch.ANWB, t.a.p., 26 augustus 1917.

248. Arch.ANWB,
249.
250.

251.

252.
253.

254.

255.
256.
257.

258.

259.
260.
261.

262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.

271.
272.
273.

Dagelijks Bestuur, 13 juli 1916 - 12 september

Arch.ANWB, Bondsrijwielatallingen (06:656
De Kompioen, 20 september 1918.
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,

Bestuur, 17 december 1916 (X.043.053).

Vergadering, 20 september 1918

Notulen, Algemene Vergadering,
Notulen, Dagelijks Bestuur, 29

Veenig jaar, 242-243.
Arch.ANWB, Notulen,
1916 ( X.044.053).
Arch.ANWB, Notulen, Algemene
(X.042:053.3).
Arch.ANWB, Notulen,
Arch.ANWB, Notulen,
(X.042:053.3).

Vergadering, 14 juli 1916

Dagelijks Bestuur, 2 maart 1918 (X.044.053).
Algemene Vergadering, 27 februari 1916

Algemene

26 oktober 1918 (X.043.053).

183).

14 december 1917 (X.044.053).

Vergadering, 17

14 juli 1916 (X.042:053.3).
december 1906 (X.044.053).

april 1898Arch.AN4TB, Geheime notulen,
(X.042.053.3).
Notulen, Algemeen Bestuur, 13
Arch.ANWB, t.a.p.,
Arch.ANWB, Geheime
(X.043.053).
Arch.ANWB, t.a.p.,

auguatua 1899 (X.043.053).
26 november 1899 en 16 december 1899.
Notulen, Algemeen Bestuur, 19 december

19

1915

december 1908. De zask Meyer heeft vele
jaren gesleept. Er is dan ook een zeer lijvig doasier ontataan,
waarin alle voorvallen zijn verzameld. Het lijkt me hier niet de
plasts om er uitgebreid op in te gaan. Bovendien is deze kweatie
niet van wezenlijk belang voor het onderhavige onderwerp.
Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 10 mei 1898 (X.044.053).
Arch.ANWB, t.e.p., 8 december 1901.
Arch.ANWB, Geheime notulen, Algemeen
(X.043.053).
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch . AN4TB ,
Arch.ANWB,
J.Slicher,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,

t.e.p., 27 februari 1916.
Notulen, Algemeen Bestuur,
t.a.p., 26 oktober 1918.
t.e.p., 26 november 1899.

Bestuur, 27 februari 1910

23 december

Notulen, Dagelijks Bestuur, 7 februari
t.s.p., 18 april en 2 mei 1903.
t.s.p., 9 oktober 1903.
t.a.p., 15 januari 1904.

1917 ( X.043.053).

1903 (X.044.053).

G.A.Poa eanSamenwerking ANWB - R.N.A.C., Corresp.
13 oktober 1903 (X.045:624~627).
Notulen, Algemeen Beatuur, 27 februari
t.s.p., 17 december 1916.
Notulen, Algemene Vergadering,

1916 (X.043.053).

6 februari 1898
(X.042:053.3).

274. Arch.ANWB, Geheime notulen, Algemene Vergadering, 6 februari 1898
(X.042.053.3).
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275. Arch.ANWB, Critiek op de omvang der werkzaamheden van den A.N.W.B.,
1893-1942, A.F.H. van der Stok, Misplaatste toestanden in den A.N.W.B.
z.j., 4. Het vermoedelijke jaar is 1903, dit op basis van
de verwerkte gegevens (X.O1).

276. Arch.ANWB, t.e.p., 5.
277. Arch.ANWB, t.e.p., 6-33.
278. Arch.ANWB, t.a.p., 37.
279. In de volgende sportbladen verschijnen ingezonden atukken, wearin

het beleid van het bondabeatuur wordt bekritiseerd:
De Auto nr.29, 22 juli 1915, nr.32, 12 auguatua 1915
Autoleven, nr.10, 21 jali 1915, nr.12, 4 auguatus 1915 en nr.13,
11 augustus 1915.
Het Motorrijwiel, nr.30, 30 juli 1915, nr.32, 13 auguatua 1915,
nr.33, 20 augustue 1915
Nederíandsche Spon, nr.1909, 24 juli 1915, nr.1918, 25 september 1915,
nr.1919, 2 oktober 1915.
Revtre der Sporten, nr.45, 21 juli 1915, nr.47, 3 auguatus 1915, nr.51,
1 aeptember 1915
De Nieuwe Amsterdammer, 20 oktober 1915 in de aportrubriek.

280. Tijdena de algemene vergadering op 21 augustus 1915 te Doorwerth
heeft E.Bergama zich in deze zin uitgelaten. Deze toeaprask zette
bij veel sportverenigingen kwaad bloed.

281. De Auto, nr.29 - 22 juli 1915, een N.M.V.-er.
282. J.v.d.Bergh, Auto-leven nr.10 -21 juli 1915.
283. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 19 december 1915 (X.043.053).
284. Arch.ANWB, t.a.p., 4 november 1917.
285. Net maondagochtendblad, 17 november 1917.

Areh.ANWB, Critiek op de werkzaamheden van den A.N.W.B., C.M. ter
Haar en J.Z. van Grinhoven, stemgerechtigde ter Algemene Vergade-
ring (X.O1).

286. De Criais in den A.N.W.B. Open brief san de leden. In Het Mamedag-
oclrtendólad, 24-12-1917.
In het artikel 'Het kiessysteem in de ANWB. Meer openbaarheid
inzake financieel beleid', wordt kritiek uitgeoefend op de geringe
inbreng van het AB in bestuurseangelegenheden ala gevolg van het
gevolgde kiesayateem. Ook wordt geëiet dat de leden kennie kunnen
nemen van de financiële toestand. De balans van 1916 en de begro-
ting voor 1917 zijn niet gepubliceerd maer alechts behandeld in een
vergadering van het Algemeen Beatuur. Het Maandagochtendblad van 1
december 1917.
Ook De Telegraaf wi jst op het kieasyateem van de ANWB.

287. Arch.ANWB, t.e.p., van den Bergh, J. 'Neu-orientierung', Den Heag,
7 december 1917.

288. Dit ingezonden stuk is ook geplaatst in De Kampioen van 28 december
1917.

289. Arch.ANWB, t.a.p., Rede van E.Bergsma, uitgesproken tijdena de
vergadering van het algemeen bestuur op 23 december 1917 1883-
1942.

290. Arch.ANWB, t.s.p., W.J.Lugard achrijft aan de leden van het dage-
lijks bestuur de inhoud van de brief die hij van K.J. van dec
Bergh, ale bondslid, heeft ontvangen.
Twello, 20 december 1917.

291. Arch.ANWB, Critiek op de werkzaamheden van de A.N.W.B., Brief van
G.A.Pos aan G.J.Nijland, redaeteur van de Revue der Sporten, 1
januari 1917 (X.O1). Het jeartal 1917 moet een vergiasing zijn. Op
grond van de tekst moet dit 1918 zijn.
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292. Nederlandscht Spon, 5 januari 1918.
Onder de rubriek Automobilisme en Wielrijden: De criaie in den
A.N.4i.B. en de rede van den Bondavoorzitter.

293. De oproep van C.M. ter Haar en J.Z. van Ginhoven ia opgenomen in de
Revue der Sporten van 30 januari 1918.
De Moasbode - 26 januari 1918. Prov.Geldersche tn N'ejmeegsche Catrant,
26 januari 1918.

294. De Telegroaf, 19 februari en 7 msart 1918.
De Revue der Sponen, 13 en 27 februari 1918.
Haagsche Posl - 2 november 1918.
Critiek op de omvang der werkzaemheden van den A.N.W.B. (X.O1),
Near eanleiding van het artikel in de Haagsche Post worden door het
bestuur van de ANWB enige aentekeningen gemaekt, wasrin de asnval-
len worden weerlegd. Over een ingezonden atuk van Leo Lauer in het
Sponblad voor Flaarlem en omstreken, wordt tusaen Steffelaer en
Lauer nog enige correapondentie gevoerd, eveneena met weerlegging
van de door Lauer eangedragen feiten. Ook nsar aanleiding van een
ingezonden atuk in De Telegmaj van 26 oktober 1918 worden de no-
dige aentekeningen gemaakt, wearvan de inhoud grotendeela over-
eenkomt met de eerdergenoemde. Wat met deze aantekeningen ia ge-
beurd, ie niet duidelijk.

Bij deze atukken is een lijst gevoegd van leden van het algemeen
beatuur van 1898 en later, die in 1918 geen lid meer zijn van dat
beatuur.

295. Beckers , a.w., , 75.
296. Miermana, Voetbal in Nederla~ed, 105.
297. a.w., , 105 - 109.
298. Gedenkboek RNAC, 1923, 212.

HOOFDSTUK III

1. Brugmans, Paardekmcht en Mensenmachr, 461.
2. De Vriea, Het economiech leven in Nederland 1918-1940, t.a.p.,

133.
3. Brugmana, a.w., 469.
4. a.w., 472.
5 . a.w. , 462-464 .
6. a.w., 535.
7, a.w., 496.
8. a.w., 462.
9. De Vriee, t.a.p., 133.

10. Heasels a.w., 133.
11. Ruin en Reuning, a.w., 118, 145. Het gebruik van het

rijwiel groeit tuasen 1924 en 1939 met 87x.
12. Brugmana, Paardekracht en Mensenmacht, 504.
13. Arch.AN41B, Verkeersatatistiek, 1933-1944, Overzicht van het eantal

rijwielen, gezonden asn journalist Tj. de Boorder. Het aantal
rijwielen ia vastgesteld ean de hand van veratrekte belastingplaet-
jes. Het werkelijke eantal wordt lOZ hoger geachat (656:31).

14. Kuin en Keuning, a.w., 118, 145.
15. De Telegraaf, 17 msart 1937. Onder de titel Een Fietaend Volk, is

een analyae gegeven van het stijgende santal rijwielen.
16. Arch.ANWB, Verkeersatatiatiek, (656:31), De opgave van 1918 t~m

1924 zijn volgena opgaven Personele Belasting. Het aantal perso-
nenauto's in 1925 en 1926 is volgens de tellingen van de Generale
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Staf, resp. 16.656 en 29.130. Deze cijfere zijn de enige uit deze
beide jaren beschikbaar en wellicht aan vechtbasr. De cijfers voor
1928 tJm 1930 zijn gebaseerd op de tellingen van de Motorrijwielbe-
lasting. Deze opgave is gedaen aan J.W olterbeek, chef ven de
commerciële dienst van de Nederlandse Spoorwegen, 21 januari 1944,
door H.J. van Balen.

17. Ruin en Reuning, aw., 130-133.
18. Van Galen Laet, Het cultureel-msatachappelijk leven in Nedezland,

in AGN XIV, 298.
19. Van den Eerenbeemt, H.F.J.M., Industrieel Ondernemerschap en mentaal

klimaat, 1914-1940, 98-100.
20. Van Holthoon, Verzuiling in Nederland, t.a.p., 167-171.
21. Rruyt, Verzuiling, 8-15.
22. Ramolho Ortigao, Holland 1583, 143.
23. Galjasrd, Poory'e óaden, 58.
24. a.w., 69-72.
25. Philipa, De opkomst van het toerieme in de 18e en 19e eeuw,t.a.p.,9.
26. Philipa, f.a.p., 316-317.
27. Harmsen, Blauwe en rode jeugd, 364-369.
28. Beckera, a.w., 145.
29. Hessela, a.w., 156.
30. Rëling, ldea6sme en Toerisme, 10.
31. Gorter, Ruimte voor natuur, 72.
32. o.w., 73.
33. Martin, Herleejde Schoonheid, 25 jasr Monumentenzorg in Nederland

1918-10 mei-1943, 17.
34. Arch.ANWB, Overzicht ledenstatistiek, Gegevens 1918 tJm 1922, 12

november 1923, gevoegd bij de agenda ven de Algemene Bestuureverga-
dering van 16 december 1923 (X.043.053).
De geQevens ven 1922 tlm 1o?S hohhnn tietrekki,g :,f, .~,g t~éni.nnu per
1 januari.

35. Arch.ANWB, Ledenstatistiek, t.a.p., De eerete buitengewone leden
die zich tussen 1915 en 1918 aanmelden zijn:
1. Stroomverkoop Staetsmijnen
2. Nederlandeche Reiavereeniging
3. Erven Wed. J. van Nelle
4. Galak Condensed Milk Cy
5. Ver. voor Vreemdelingenverkeer te Leek
6. N.V. Bewaerplaatsen en Reclame Mij
7. Verzekering Mij 'De Nederlanden'
e. Verzekeringa Mij 'Concordia'
9. Mij Zeebad Scheveningen

10. Haagsche Tramweg Mij
11. Ron. Holl. Lloyd
12. Mij tot Expl. van Tramwegen
13. Noord-Zuid-Hollandsche Tram
14. Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij
15. Msatschappij tot Expl. van Stsatsspoorwegen
16. Ned. Centraal Spoorweg Mij.
17. Bataefsche Petroleum Mij.

36. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 6 juni 1920 (X.043.053).
37. Arch.ANWB, t.a.p., 12 november 1923.
38. Arch.ANWB, t.a.p., 20 mei 1921.
39. Arch.ANWB, Nuislroudelijk Reglement, 21e druk, 1921, 21.
40. Arch.AN41B, Notulen, Algemeen Beatuur, 25 mei 1919 (X.043.053).
41. Arch.ANWB, t.a.p., 22 april 1923.
42. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Beatuur, 30 mei 1929 (X.044.053).
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43. Arch.ANWB, t.a.p., 26 mei 1935.
44. Arch.ANWB, t.a.p., 21 december 1919.
45. Arch.ANWB, t.s.p., 18 december 1920.
46. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 juni 1925 (X.043.053).
47. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 14 juni 1919 (X.044.053).
48. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 6 juni 1920 (X.043.053).
49. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 6 augustus 1919 (X.044.053).

Dit feit wordt binnen het bestuur vastgesteld, maar niet aangegeven
op welke wijze dit consequenties heeft.

50. Arch.ANWB, t.a.p., 17 december 1921. Als veiligste manier van
beleggen ziet Pos beleggen gesteund door een hypotheek op het huis,
zodat het geld te gebruiken blijft. Daarvoor is het noodzakelijk
van het fonds een stichting te maken.

51. Arch.ANWB, t.a.p., 1 december 1922
52. Arch.ANWB, t.a.p., 2 februari 1923.
53. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 22 april 1923 (X.043.053).
54. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Beatuur, 13 septembez 1928

(X.044.053).
55. Arch.ANWB, t.a.p., 10 apzil 1929.
56. Arch.ANWB, Rapport van de Commissie van financiën, 23 mei 1928 en

24 juni 1929, (X. 047.2).
57. Arch.ANWB, t.a.p., 7 april 1930.
58. Arch.ANWB, Notulen dagelijks Bestuur, 6 augustus 1919.
59. Arch.ANWB, t.e.p., 26 auguetua 1919.
60. Arch.ANWB, t.a.p., 14 augustus 1919.
61. Arch.ANWB, t.a.p., 26 augustua 1919.
62. Arch.ANWB, t.e.p., 21 december 1919.
63. Arch.ANWB, t.a.p., 23 juli 1920.
64. Arch.ANWB, t.a.p., 24 mei en 14 juni 1919.
65. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 16 december 1923 (X.043.053).
66. Arch.ANWB, t.a.p., 24 juni 1928.
67. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 21 december 1919 (X.043.053).
68. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 23 april 1921 (X.044.053).
69. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 29 mei 1921 (X.043.053).
70. Arch.ANWB, t.a.p., 6 juni 1920.
71. Arch.ANWS, t.a.p., 20 mei 1921.
72. Arch.ANWB, De A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland eene Instel-

Ling van Algemeen Nut, Brochure (X.017:336.213).
73. Arch.ANWB, Bijlage Algemene Bestuursvergadering, 23 juni 1918

(X.043.053).
74. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beetuur, 22 december 1918 (X.043.053).
75. De Knmpioen, 13 juli 1923, 665.

Onder de titel 'Vertrouwen' is de rede opgenomen die Bergema tij-
dens de Algemene vergadering van dat jaar heeft uitgeaproken.

76. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 2 auguatus 1923 (X.044.053).
77. Arch.ANWB, t.e.p., 26 februari 1926. In de notulen wordt vermeld

dat hij wellicht in juli zal kunnen verhuizen. In de notulen van 6
mei 1923 ateat dat Lugard zijn huia in Twello heeft verkocht en in
augustus naar Den Haeg zal verhuizen, hoewel zijn gezondheid nog
niet in orde is. Dit betekent dus dat de verhuizing in 1923 niet ie
doorgegaan. Of het er in 1926 nog van is gekomen, wordt niet meer
vermeld.

78. Arch.ANWB, t.e.p., 2 februari 1924.
79. Arch.ANWB, t.s.p., 20 mei 1926.
80. Arch.ANWB, t.a.p., 5 november 1926.
81. Arch.ANWB, t.e.p., 24 november 1926.
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82. Arch.ANWB, Propaganda tot het werven van leden (X.048.22).
Strikt vertrouwelijk schrijven ean de leden van het Algemeen Be-
stuur, december 1926. Het stuk is ondertekend door E.Bergsma
voorzitter en mr.A.Meyjes, secretaris-penningmeester.

83. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 19 december 1920 (X.043.053).
Uit een overzicht van het aantal deelnemers san bondafeeaten blijkt
dat de belangstelling na de Eerate Wereldoorlog aanmerkelijk minder
is dan voor de oozlog. 1902 - 645 deelnemers; 1903 - 1700; 1906 -
845; 1907 - 345; de uitschietera in 1903 en 1908 hebben te maken
met jubileumfeesten.
De belangstelling in 1921, 1922 ligt rond 100 personen (Notulen
D.B., 1921). In 1926 hebben zich 150 personen asngemeld voor de
feestelijke elgemene vergadering.

84. De Kampioen, Notulen algemene vergadering 6 juli 1923, 666-675.
Lijst van genodigden:
Ministers van Waterstaat, Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen;
Burgemeester van Den Haag, Dordrecht;
Inspecteur-Generasls van de Rijkswaterstaat;
Directeur-Generaals van de Posterijen en Telegrafie;
Secretaris-Generaal van Oorlog;
verscheidene functionariesen van Departement van Financiën, van
Arbeid, Handel en Nijverheid, Onderwijs, Runaten en Wetenschappen
en Justitie;
Hoofdingenieurs van Provinciale Waterstaten en Rijkswaterstaat;
Vertegenwoordigers van de spoorwegen;
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs;
vele nationale sportbonden zijn vertegenwoordigd.
Op het gebied van natuur en cultuurbescherming, de Vereniging totBehoud van Natuurmonumenten, Bond Heemschut, Staatebosbeheer.
De reiswereld door de Nederlandse Reisvereniging, terwijl de pera
wordt vertegenwoordigd door de Nederlandae Journaliatenkring, He~
[~olk, de Telegraaf, het Handelsólad en het Centraal Pers-Bureau.
Dearnasst uitersard een aantel leden van de bondsorganen en bonds-commissies en het bondsbestuur.

85. De algemene vergaderingen tuasen 1918 en 1930:
1918 - Utrecht
1919 - Amsterdam, met bezoek aan de luchtvsarttentoonstelling

E.L.T.A
1920 - Scheveningen, met bezoek asn de tentoonatelling van het

Wegen-Congrea
1921 - Nijmegen, met boottocht vanuit Tiel wearbij Speenhof en

echtgenote zingen
1922 - Hengelo, enkele tochten
1923 - Scheveningen, Wassenaer 40 jarig jubileum
1924 - Vlisaingen, boottocht naar Folkestone
1925 - Msaetricht, excursies, concert en fietstocht
1926 - Arnhem
1927 - Rotterdam
1928 - Alkmear
1929 - Utrecht
1930 - Groningen

86. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 21 december 1919
(X.042:053.3).

87. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 18 november 1920 (X.044.053).
88. Arch.ANWB, t.a.p., 16 december 1923.
89. Arch.ANWB, t.s.p., 7 juli 1929.
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90. Arch.ANWB, t.a.p., 17 april 1920.
91. Arch.ANWB, t.e.p., 19 januari 1926.
92. Arch.ANWB, t.a.p., 9 meart 1927. Het plan voorziet in de volgende

afdelingen. Een zaal voor wegenbouw, in te richten door de Wegen-
commissie en Propaganda Comité voor Wegenverbetering (P.C.W.). Een
afdeling rijwielbenodigdheden en rijwielen, auto's en motorrijwie-
len. Een permanente tentoonstelling van bondsuitgaven en een bi-
bliotheek. Als educatief onderdeel een verkeerszsal. Ook wordt in
het plan voorzien in ruimte voor tijdelijke expoaities. In de tuin
van het Slot wil men een park inrichten, waarin de ontwikkeling van
wegwijzers, waarschuwingsborden, plaatsnaamborden en paddestoelen
kan worden gedemonstreerd.

93. Arch.ANWB, t.s.p., 9 maart 1927.
94. Arch.ANWB, t.e.p., 5 mei 1927.
95. Arch.ANWB, t.s.p., 17 mei 1927.
96. Arch.ANWB, t.a.p., 7 november 1927.
97. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 16 december 1923 (X.043.053).
98. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 18 februari 1921 (X.044.053).
99. Arch.ANWB, t.e.p., 9 september 1924.

100. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 19 december 1926 (X.043.053).
101. De Karnpioen, 1927, 669-670.
102. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 28 april 1927 (X.044.053).
103. Arch.ANWB,Geheime Notulen, Algemeen Bestuur, 24 juni 1928

(X.043.053).
104. Arch.ANWB, t.a.p., 24 juni 1928.
105. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 7 juli 1929 (X.043.053).
106. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 12 maart 1926 (X.044.053).
107. Arch.ANWB, t.a.p., 2 september 1926.
108. Arch.ANWB, t.a.p., 15 oktober 1926.
109. Arch.ANWB, t.a.p., 5 november 1926.
110. Arch.ANWB, t.a.p., 12 november 1926.
111. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 19 december 1926 (X.043.053).
112. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 7 december 1926 (X.044.053).
113. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 16 december 1923 (X.043.053).
114. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur,l8 november 1924 (X.044.053).
115. Arch.ANWB, t.a.p., 7 juli 1926. Het aantal reisinlichtingen is

tusaen 1923 en 1926 blijven steken op ca. 940.
116. Arch.ANWB, t.a.p., 15 oktober 1919.
117. Arch.ANWB, t.a.p., 12 augustus 1920.
118. Arch.ANWB, t.a.p., S oktober 1920.
119. Arch.ANWB, t.s.p., 25 oktober 1920.
120. Azch.ANWB, Peraonenvervoer apoorwegen 1898-1943 (656.2.072)

Goederenvervoer 1899-1944 (656.2.073)
Adviea van den A.N.W.B., Toeriatenbond voor Nederland inzake het
Rijwielvervoer op de Spoorwegen. Februari 1929, 2. De ANWB stelt de
volgende tarieven voor:
tot 25 km - f 0,30
tot 100 km - f 0,50
tot 150 km - f 0,80
Voor afetanden boven 150 km kan het rijwiel slechta als passagiers-
goed worden beracht.

121. Arch.ANWB, t.a.p., brief van A.Meyjes aen de leden van het dage-
lijks bestuur ven de ANWB, 10 mei 1929.

122. Arch.ANWB, t.s.p., Afachrift brief van de directie van de Neder-
landae Spoorwegen en de hoofdcommissiea bij het Toezicht op de
apoorwegen, 26 april 1929.

123. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 7 januari 1927 (X.044.053).
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124. Arch.ANWB, t.a.p., 27 januari 1927.
125. Arch.ANWB, Map Samenwerking A.N.W.B. - U.M.O. Fed.Ned.Rijwielpaden

(X.017:625.711.4), Aantekeningen over de bijeenkomst van vertegen-
woordigers der rijwielpadvereenigingen op zaterdag 16 november 1929
te Utrecht. De rijwielpadverenigingen: Twenthe, West-Veluwe, Goor-
en Eemland, N.Kennemerland, Zuid-Holland, Walcheren, U.M.O., Noord-
Veluwe en E.M.O.

126. Arch.ANWB, t.a.p., 4-5.
127. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 14 juni 1919 (X.044.053).
128. Arch.ANWB, t.e.p., 15 oktober 1919.
129. Arch.ANWB, t.e.p., 18 februari 1921.
130. Arch.ANWB, t.a.p., 10 september 1923.
131. Arch.ANWB, t.a.p., 21 aeptember 1923.
132. Arch.ANWB, t.s.p., 21 aeptember en 8 oktober 1923. Het gaet hierbij

o.a. om vakorganisaties, boerenbondenverenigingen op landbouwge-
bíed, Instituut v.d. Volkagezondheid.

133. Arch.ANWB, t.a.p., 15 december 1923.
134. De Kampioen, 1927, 1121.
135. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 3 januari 1924 (X.044.053).
136. De Kompioen, 1926, 685.
137 . (.o.p. , 1928 , 861.
138. Arch.ANWB, Bondswandelingen in het algemeen,

Bondswandelingen en hun bewegwijzering (625,711,5).
De bondswandelingen:
Arnhem - Deventer - Zutphen - 1915
2wolle - Oldenzaal - Ruurlo - Diepenheim - 1916
Leeuwarden - Heerenveen - Assen - Groningen - 1917
Zuid-Limburg - 1918
Noord-Brabant - 1919

139. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Seatuur, 6 auguatua 1919 (X.C44.053}.
140. Arch.ANWB, t.s.p., 10 september 1920.
141. Arch.ANWB, Bondewandelwegen in het algemeen, (625,711.5)

Bondswandelwegen en hun bewegwijzering (625.711.5).
142. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 21 oktober 1922, 5 januari

1923 9X.044.053).
143. laarverslag, 1923, 14.
144. Arch.ANWB, Commiasie voor watertoerisme,

Veralag van de vergadering van de Commissie voor het Watertoerisme
te Amsterdam op 20 msart 1923 (X.045.656.6).

145. loarverslag 1924, 20.
146. Arch.ANWB, Commissie voor Watertoerisme, Bijlage agenda vergadering

Commiasie voor het Watertoerisme, 28 april 1933 (X.045.656.6).
147. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 23 april 1921 (X.044.053).
148. Arch.ANWB, t.a.p., 10 juni 1922.
149. Arch.ANWB, A.N.W.B. - R.N.M.V. (X.017:676.185). Officiële medede-

ling der Koninklijke Nederlandsche Motorwielrijdera Vereeniging,
beknopt verelag van het vechandelde op de vergadering van het
beatuur op 10 januari 1919, ondertekend door aecretaris A.Citroen
Kzn.

150. De Nieuwe Groene, 1 februari 1919.
151. Arch.ANWB, A.N.W.B. - K.N.M.V., Brief van G.A.Pos aan E.J.Bergama

naar sanleiding van het verslag van Citroen (zie noot 149) en het
artikel in de Nieuwe Groent (zie noot 150) (X.017:656.185).

152. Arch.AN4T8, t.a.p., 8 oktober 1923.
153. Arch.ANWB, t.a.p., 18 november 1924.

Hierbij gevoegd een brief van J.C. Redelé aen de leden van het
Dagelijka Beatuur, waarin hij enkele gedachten met betrekking tot
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het toekomatige anelverkeer uiteenzet. 17 november 1924.
154. Arch.ANWB, A.N.W.B. - K.N.M.V., Notulen van de conferentie, gehou-

den tusaen beaturen van A.N.W.B. en R.N.M.V., 11 juni 1926
(X.017:656.185).

155. Arch.ANWB, Wegencommiaeie, Notulen, Wegencommiasie, 14 december
1918, 19 december 1919 (X 045:624I627)

156. Het is ondoenlijk om binnen het kader van deze studie alle voorko-
mende werkzsamheden concreet op te sommen, Volataan moet worden met
een globale beschrijving van de voorkomende werkzasmheden. Voor
verdere specificatie raadplege men de notulen van het Dagelijka
bestuur van de Wegencommissie (X.045:624~627).

157. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijke Bestuur, 6 augustus 1919 (X.044.053).
158. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 6 juni 1920 (X.043.053).
159. Arch.ANWB, Verslag van he! congres (624~627 (061.3).
160. Het Algemcen Handelsólad, 27 september 1920.
161. Arch.ANWB, Wegencommissie, Notulen B oktober 1920 (X.045:624~627).

Voorgesteld wordt de vertegenwoordigera van Nederland op het Inter-
nationale Wegencongrea W.G.C.Gelinde en D.A.van Heyst, beide hoofd-
ingenieura van Rijkawateratsat hiervoor te vragen.

162. Arch.ANWB, t.a.p., 9 msart 1923.
163. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 2 auguatue 1923 (X.044.053).

De Batsafsche Petroleum Maatschappij heeft het plan opgevat een
vereniging te stichten die zich op wegengebied geat bewegen.

164. Arch.ANWB, t.a.p., 23 november 1923.
165. Arch.ANWB, t.a.p., 2 augustus 1923.
166. Arch.ANWB, t.a.p., 28 augustus 1923.
167. Arch.ANWB, t.s.p., 15 december 1923.
168. Arch.ANWB, t.e.p., 12 maert 1924.
169. Arch.AN41B, t.a.p., 16 april 1924. De KNAC die de helft van de

koaten voor wsarachuwingsborden betaalt heeft niet dezelfde
rechten. Alleen de naem van de bond wordt erop vermeld, terwijl de
RNAC het met de initialen moet doen.

170. Arch.AN4iB, Notulen, Wegencommisaie, 8 mei 1924, 2(X.045:624~627).
171. Arch.ANWB, t.a.p., 3-7.
172. Arch.ANWB, t.s.p., 13 maart 1925.
173. Arch.ANWB, Bij de notulen van de Wegencommissie bevindt zich een

aantal overzichten van uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden
over de periode juni 1924 en februari 1926.

174. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 5 oktober 1920.
175. De Kampioen, 1925, 81-90.
176. t.a.p., 1926, 603, In dit artikel wordt het in 1924 verachenen

verslag sangehaeld.
177. Notulen, Dagelijks Bestuur, 25 juli 1925 (X.044.053).
178. t.a.p., 31 juli 1925.
179. De Kampioen, 1926, 603.
180. t.ap. , 1926 , 639 .
181. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 31 juli 1925 (X.044.053)
182. Arch.AN41B, Wegenverbetering, Hierin bevindt zich een verslag van

de werkzaamheden van het P.C.W., 4-5 (623.71.004.6).
183. Arch.ANWB, t.a.p., 12. Uit de kasverantwoording blijkt dat twintig

Kamers van Koophandel het P.C.W. subsidiëren, met een bedrag va-
riërend tuasen f 25,-- en f 100,--. De grootste geldschieters zijn
de KNAC, ANWB en Bataafsche Import-Maatschappij met elk f 1.000,--,
gevolgd door de B.B.N. met f 500,--. Dan zijn er nog een eantal
subsidies en giften tuasen f 100,-- en f 250,--. Het totale budget
voor auguatua 1925-mei 1926 bedraegt f 6.260,--.

184. Arch.ANWB, t.a.p., 6-11.
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185. Arch.ANWB, t.a.p., Peaux, P.E., Nederlands'Wegen. Overdruk uit het
aeptembernummer van het Haagsche Maandblod. De uitgaven voor rijks-
wegen, 6.
1919 - f 3.071.416 1923 - f 4.080.400
1920 - f 4.091.053 1924 - f 3.624.152
1921 - f 4.959.400 1925 - f 4.424.050
1922 - f 5.097.875

186 . De Ka~npiotn , 1928 , 518 .
187. t.a.p., 1927, 547.
188. Arch.ANWB, Wegenraad, Scheta van een plan tot het instellen van een

Wegenraad. Toelichting bij het achema betreffende een Wegenrasd
(624~627).

189. Arch.ANWB, t.a.p., Rijkscommissie van Overleg voor de wegen. Brief
van 19 november 1928.

190. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van Miniater van Waterateat aan H.W.O.de
Bruijn, 11 december 1928.

191. Peaux, P.E. Verbetering van rivierovergangen, in De Knmpioen,
1927, 349-351.
De auteur is werkzsam voor het P.C.W., maar in dienat van de ANWB.

192. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijke Bestuur, 29 november 1927
(X.044.053).
Van den Eerenbeemt, Induatrieel ondernemerschap, 98-100. In deze
publikatie wordt kort ingegsan op de rol van de Kamera van Koophan-
del inzake overbrugging van rivieren.

193. De Kanspioen, 1926, 621-622.
194. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Beatuur, 26 masrt 1924 (X.044.053).

Een van de redactieleden van De Auto heeft bealag weten te leggen
op dit rapport en vermeldt dat de ANWB invloed heeft uitgeoefend op
het feit dat voor auto's wel en voor vrachtwagena geen belasting
behoeft te worden betaald. De ANWB ontkent dit.

195. De Kompioen, 1926, 621-622.
196. t.o.p., 1927, 393.
197. t.a.p., 1927, 649-650.
198, t.a.p., 1927, nr. 21, 27 mei.
199. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 24 mei 1919 (X.044.053).
200. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 21 december 1919 (X.043.053).
201. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Beatuur, 12 augustue 1920 (X.044.053).
202. Arch.ANWB, t.a.p., 15 november 1919.
203. Arch.ANWB, t.s.p., 8 juli 1919.
204. Arch.ANWB, t.a.p., 17 januazi 1920.
205. Arch.ANWB, t.a.p., 2 augustus 1924.
206. Arch.ANWB, t.e.p., 14 juli 1925.
207. Arch.ANWB, t.a.p., 15 oktober 1926.
208. Arch.ANWB, t.a.p., 5 november 1926.
209. Arch.ANWB, t.a.p., 27 januari 1927.
210. Arch.ANWB, t.s.p., 6 september 1928.
211. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 mei 1933. Toelichting bij

de agenda (X.043.053). Hierin wordt vermeld dat de koaten van het
begin op genoemde bedragen zijn vastgeateld. Ook De Krrmproen van 9
aeptember 1927, 968, vermeldt dat de kosten f 4,-- beragen.

212. Notulen, Dagelijka Bestuur, 17 januari 1919 (X.044.053).
213. Verkeeraveiligheid, De originele waterverftekeningen bevinden zich

nog in het archief van de ANWB, Notulen Algemeen beatuur, 16 decem-
ber 1923 (656.089.37).

214. De Kampioen, 1926, 311.
215. Arch.ANWB, Verkeeraopvoeding. Rapport, inzake de beveiliging van de

schooljeugd tegen verkeersgevaren, aeptember 1927 (656.089.37).



-442-

216. Arch.AN41B, t.a.p., 47-56.
217. De Kampioen, 20 november 1931, 1449-1450.
218. t.a.p., 1926, 576.
219. t.a.p., 1926, 178-180.
220 . t.a.p. , 321.
221. t.a.p., 1926, 321-326.

222. t.a.p., 1927, 417-418.
223 . t.a.p. , 1927 , 719.
224. t.a.p., 1927, 757-761 en 765.
225. t.a.p., 766-767.
226. Arch.ANWB, Verkeersopvoeding jeugd (656.089.37).

In deze map bevindt zich een brief gericht aan E.J.Bergsma van
J.Slicher, 25 juli 1927, wearin vermeld wordt dat acholen uit Tiel,
Venlo en Doesburg om inlichtingen hebben gevreagd, near eanleiding
van het Weertae voorbeeld.

227. Arch.ANWB, t.e.p., De Admiraal de Ruyterachool te Amaterdam
schrijft ean J.H.Slicher, secretaria van de bond op 27 mei 1929
plannen te hebben om "enkele opzettelijke lesaen in het verkeer aan
de kinderen van de hoogste klasaen" te geven. Dit moest buiten
achooltijd worden gegeven. Men denkt daarbij aan vijf tot zes
lesaen van één uur en wil daarin De nge(s van den weg behandelen.
Aan het eind van de lesaen zal een klein examen worden afgenomen.
De ANWB wordt gevrasgd om een eantal exemplaren van "Regela van den
weg" en speldjes voor leerlingen die de leasen geregeld en met
aucces volgen.
Voorts verzoekt men de ANWB de inrichting en leiding van de laatate
lea (het examen dus) op zich te nemen. De ANWB wil hier gaarne op
ingaen en stelt de datum voor het eindexamen vast.
Op de speelplaeta van de school zal met behulp van lijnen enkele
verkeereeituatiea worden geachetst, zodat tevens een praktiach
examen kan worden afgenomen.
Brief 3 juni 1929, 21 juni 1929 en 28 juni 1929.

228. Arch.ANWB, t.e.p., 1926, 645. Van het congrea ia een veralag uitge-
bracht; Veralag van het congrea voor alcoholbeatrijding bij het
anelverkeez, gehouden te Utrecht op 16 juni 1926.

229. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 16 december 1923 (X.043.053).
230. Arch.AN41B, Notulen, Dagelijka Beatuur, 21 auguatue 1925 (X.044.053).
2 31. laarverslag, 1919 , 7.
232. Arch.AN41B, Notulen, Dagelijka Beatuur, 8 juli 1919 (X.044.053).
233. Arch.ANWB, t.e.p., 15 november 1919.
234. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 19 december 1920 (X.043.053).
235. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 2 december 1924 (X.044.053).
236. Arch.ANWB, t.a.p., 7 december 1926 en 22 februeri 1927.
237. Arch.ANWB, t.e.p., 20 mei 1926. De ANWB wil de plsataing van

plsatensamborden niet afgeven en ia deanooda bereid de beveiliging
van onbewaskte overwegen, wsar zowel de ANWB als de BBN mee bezig
zijn, dearvoor in te ruilen. De vraag is toch sl of de ANWB daar-
voor het monopolie van de minister krijgt.

238. Arch.ANWB, t.e.p., 20 juli 1926.
239. Arch.ANWB, t.a.p., 30 juli 1926 en 10 augustua 1926.
240. Arch.ANWB, t.a.p., 24 juni 1928.
241. Azch.ANWB, t.a.p., 5 oktober 1920.
242. A~ch.ANViB, t.a.p., 6 mei 1926.
243. Arch.ANWB, t.a.p., 7 juli 1926.
244. Arch.ANWB, t.e.p., 25 oktober 1929.
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245. Dc Kampioen, 1926, 275-276. Hierin wordt een overzicht gegeven van
wat er op het gebied van natuurbehoud reeda is gebeurd.

246. t.a.p., 1926, 958-959.
247. t.a.p., 1926, 981-989.
248 . t.a.p. , 1926 , 1017 .
249. t.a.p., 1927, 1149.
250. t.a.p.3, 1927, 1310-1314.
251. E.Bergsma, Voor het behoud van Nederlands'natuurschoon, in De Kam-

pioen, 1927, 1310-1314.
252. Arch.ANWB, Jaarverslag, 1922, 13-14.
253. Arch.ANWB, t.a.p., 1922, 14-15.
254. Arch.ANWB, t.a.p., 1926, 2.
255. Arch.ANWB, t.a.p., 1927.
256. Arch.ANWB, t.a.p., 1928.
257. De Kanpioen, 1927, 1108. C.0023.24:296.9. Wintersport, Nederlandse

Ski Vereniging,
258. Arch.ANWB, Skitoerisme 1927-1939 (769.9).

Op 4 april 1927 wordt op poatpapier van H. van der Kloot Me~burg,
architect te Voorburg een brief geschreven aan het dagelijke
bestuur van de ANWB.
Verachillende deelnemera van akicurauasen uiten het verlangen tot
het vormen van een permanente band, teneinde de ekisport meer
regelmatig te beoefenen. Men wenst daar ook hen bij te betrekken
die buiten enig verband zich met de akiaport bezighouden.
Men kan zich dan verzekeren van bekwame ski-inetructeura en passend
gezelschap.
Voorgesteld wordt de "Nederlandsche Ski Vereeniging` op te cichten
en deze onderdeel te laten zijn van de ANWB of als dat niet moge-
lijk is een voortdurende samenwerking. De brief is ondertekend door
H. van der Kloot Meyburg, W.Sturm en H.A.Troe.

259. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 24 oktober 1927 (X.044.053).
260. Arch.ANWB, t.s.p., Oprichting Nederlandsche Skivereeniging, brief

van M.J. v.d.Fliet, voorzitter van de Nederlandache Reiavereeniging
aanm H.A.M.Canter Cremers, voorzitter van de Ned.Ski-Vereeniging,
16 november 1927.

261. Arch.ANWB, t.e.p., Correspondentie met de N.R.V. Brief van
H.A.H.Canter Cremera san M.J. van der Flier, voorzitter van de
Nederlandache Reisvereeniging, 19 november 1927.

262. Arch.ANWB, t.s.p., antwoord van M.J. van der Flier, 25 februari
1928, op de brief van H.A.H.Canter Cremera van 19 november 1927.

263. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 21 december 1913 (X.043.053).
264. De Ka~tpioert, 1919, 985-986.
265, t.a.p., 1919, 893, 1154, 1321.
266. t.o.p., 1927, 321, 637, 641-642, 701-705, 798, 803.
267. t.a.p., 1927, 969.
268. Arch.ANWB, Reisvereniging N.R.V. De Reiskroniek, le jasrgang. nr.l

januari 1925, 13 (X.017:380:833).
269. Arch.ANWB, t.e.p., in een krantenknipsel (niet bekend welke krant)

atsat verslag van de oprichting, de samenstelling van het beatuur
en de doelstelling.
De Nederlandse Reisclub van 1925 ia opgericht op de "bouwvallen"
van de vroegere Nederlandse Reisclub, die gelieerd was met de
American Express. De nieuwe zou hiermee niets te maken hebben, dit
blijkt niet juist te zijn.

270. Arch.ANWB, t.a.p., Concept voor een overeenkomst tusachen de Ned.
Reisclub en de A1g.Ned. Wielrijdersbond, 5 december 1924.
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271. Arch.ANWB, t.a.p., Correspondentie, 30 december 1924 en 30 januari
1925 tuasen W.J.Lugard en G.A.Pos; brief van E.J.Bergema asn
A.W.Stork, 31 januari 1925; W.J.Lugard aen E.J.Bergsma, 2 maart
1925.

272. Arch.ANWB, t.a.p., brief van A.W.Stork aan W.J.Lugard, 14 msart
1925.

273. Arch.ANWB, laarversfag, 1919, 2.
274. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 25 mei 1919 (X.043.053).
275. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 17 april 1920 (X.044.053).
276. Arch.ANWB, t.a.p., 12 augustua 1920.
277. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 6 juni 1920 (X.043.053).
278. De Kampioen, 1924, 885.
279, t.a.p. , 1925 , 192.
280. t.a.p., 1927, 1177.
281. Arch.ANWB, Map Bondshotels, restauranta, pensiona, noenzalen e.d.

(06:656.072).
Brief van F.W. van Tuyll, voorzitter van de A.N.V.V. aan de voor-
zitter van de ANWB, 18 april 1917.
Onderzoek naar ingekomen klachten heeft tot deze stap geleid. Voor
de ontwikkeling van het verkeer is verbetering van het hotelwezen
een gebiedende eis. Men verwacht dat op dit punt van de bond grote
invloed kan uitgasn en verzoekt deze dearom mee te werken san de
door hen gestelde taak.

282. Arch.ANWB, t.a.p., Hotelboekje.
Bij dit Hotelboekje bevindt zich een uitgave van de Touring Club te
France - Conseils pratiques. A measieus lea Hoteliers qui veulent
remettre e neuf leur maison Euz-memes, 1919. Het boekje bevat
duidelijke eanwijzigingen hoe een kamer in te richten. Hoe moet
worden behangen en geverfd, tot en met enkele atalen van stoffering
en behang.

283. Arch.ANWB, t.a.p., In deze map bevinden zich alle voorwsarden die
san de toekenning van het predikaat "Bonds" worden gesteld.

284. Arch.ANFiB, t.a.p., Brief J.H. v.d. Laar Amaterdam, aan het dage-
lijks beatuur van de ANWB, 21 mei 1929.
Hij vreagt de ANWB asn te dringen op vermelding van prijzen per
kamer, in pleats van per peraoon. Fooien moeten worden vervangen
door vaete servicekosten.
De ANWB moet een lijst maken van hotels, café's en reatauranta die
een eenvoudig menu tegen lage prijzen wil serveren en deze opnemen
in het Hondóoekje.

265. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 3 januari 1925 (X.044.053).
286. Arch.AN41B, t.s.p., 24 februari 1925, 18 msart 1925, 8 mei 1925.
287. Arch.ANWB, t.a.p., 17 oktober 1928.
288. Arch.ANWB, t.e.p., 17 november 1928.
289. Arch.ANWB, t.a.p., 7 augustus 1929.
290. Arch.ANWB, t.a.p., 3 december 1929.
291. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 7 mei 1919 (X.044.053).
292. Arch.ANWB, t.a.p., 8 maart 1919.
293. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 27 april 1930 (X.043.053).
294. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 8 maart 1919 (X.044.053).
295. Arch.ANWB, t.s.p., 26 augustus 1919.
296. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 21 december 1919 (X.043.053).
297. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 22 februari 1927 (X.044.053).
298. Arch.ANWB, t.a.p., 27 mei 1927.
299. Arch.ANWB, t.a.p., 25 juli 1925, 9 maart 1927.
300. Arch.ANWB, t.s.p., 29 februari 1928.
301. Arch.ANWB, t.a.p., 15 januari 1926.
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302. Arch.ANWB, t.a.p., 29 januari 1926. In het gesprek met Bergsma zegt
Steffelaer de kwalificatie van rem van de Wegen-commieaie te zijn,
zich erg te hebben aangetrokken. Bovendien voelt hij zich op zijn
eigen kantoor geen bass. Hij heeft daar rekening te houden met de
KNAC en de secretaris-ingenieur, die in feite de werkzaamheden
verricht. Bovendien blijkt Steffelsar niet de man om zich hierover
te uiten en op te treden.

303. Arch.ANWB, t.a.p., 26 februari 1926.
304. Arch.ANWB, t.a.p., 6 mei 1926.
305. Arch.ANWB, t.a.p., 10 augustus 1926.
306. Arch.ANWB, t.a.p., 24 november 1926.
307. Arch.ANWB, t.a.p., 17 december 1927. Namens W.J. Lugard verschijnt

zijn zoon B. Lugard in de vergadering van het dagelijks bestuur, om
namene zijn vader afacheid te nemen.

308. Arch.ANFiB, Notulen, Algemeen Bestuur, 24 juni 1928 (X.043.053).
309. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 19 april 1928 (X.044.053).
310. Arch.ANWB, t.a.p., 27 april 1928.
311. Arch.ANWB, t.s.p., 11 mei 1928. Redelé vindt het beter de werke-

lijke kosten met name voor de wegwijzerdienst op te voeren, omdat
hij deze goed kan verantwoorden. Het goochelen met cijfers zal zich
wreken, wsarbij hij wijst op de subsidie van Rijk en Provincie, die
moeten worden verantwoord. Bergsma vraagt zich ook af of het niet
beter is de werkelijke cijfera te noemen, zodat men weet wat de
bond voor het toerisme doet.

312. Arch.ANWB, t.a.p., 17 november 1927.
313. Arch.ANWB, t.a.p., 3 december 1928.
314. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 30 december 1928 (X.043.053).
315. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 25 februari 1929 (X.044.053).

Dit vormt tevens aenleiding om het functioneren van de bond onder
de loupe te nemen.

316. Arch.ANWB, t.a.p., 2 maart 1929.
317. Arch.ANWB, Concept rapport reorganisatie commissie, 1929,

Commissie Nauta.
318. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 7 juli 1929 (X.043.053).
319. Arch.ANWB, Map Commissie Nauta 1929.
320. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 17 en 27 december

(X.044.053).
321. Arch.ANWB, t.a.p., 9 januari 1930. Bergsma wil het commerciële deel

onder Toerisme brengen, terwijl Redelé de voorkeur geeft aan Alge-
mene Zaken.

322. ARCH.ANWB, Rapport van de organisatiecommissie, (X.012.5)
323. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 8-9 februari 1930 (X.043.053).

HOOFDSTUK IV

1. De Vriea, Het economisch leven in Nederland 1918-1924, t.a.p.,
136.

2. t.n.p., 117-118.
3. Bosmans, Het meatschappelijk-politieke leven in Nederland, t.a.p., 203.
4 . r.a.p. , 204-205.
5. Brugmans, Paardekrachl en Mensenmacht, 535.
6 . Bosmans , t.a.p. , 211 .
7. Hoefnagels, Een eeetw sociale proólematiek, 222.
8. a.w. , 259.
9. Kuin en Keuning, a.w., 118, 145.



-446-

10. a.w., 141-142.
11. Philips, Eeuwfeest VW Het Geuldal, t.a.p., 12.
12. Blonk en Rruyt, De óesteding van de vrije Njd door de Ned~rlandse aróeiders,

40.
13. Brugmana, Paardekrachl en Mensenmacht, 485.
14. Van Galen Last, t.a.p., 304-305.
15. Arch.AN41B, Notulen, Dagelijks bestuur, 2 april 1913 (X.044.053).
16. Arch.ANSiB, t.e.p., 5 februari 1921.
17. Fransaen, De Bossche mfieider, 471 - 490.
18. Blonk en Rruqt, a.w..
19. a.w., 10-11.
zo. caljaara, a.w., 57.
21. He s s e 1 s, Een eeuw vakantie en vakantieóesteding, 155 .
22. Galjeard, a.w., 56-57.
23. Philipa, Eeuwfeeat VW, t.a.p., 9.
24. t.a.p., il.
25. Hessela, a.w., 146.
26. Arch.AN41B, Notulen, Dagelijka bestuur, 17 juli 1922 (X.044.053).
27. Gorter, Ruimle voor notuur, 123.
28. a.w., 139.
29. Arch.AN4B, Notulen, Dagelijke Bestuur, 26 april 1930 (X.044.053).
30. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur,8 februari 1930 (X.042.053.3).
31. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 26 april 1930 (X.044.053).

Brief van Dagelijka Beatuur asn leden van het Algemeen Bestuur, 17
maert 1930 (X.044.053).

32. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 16 december 1934 (X.043.053).
33. Arch.ANWB, Algemene Vergadering 1932-1940 (X.042.053.3).

Notulen, Algemene Vergadering, 18 december 1932, 28-30.
Toelichting bij punt 6 van de agenda.

34. Arch.AN4lB, Notulen, Algemeen Bestuur, 22 april 1923 (X.043.053).
35. t.e.p., 16 mei 1935.
36. De Rotterdammu, 14 oktober 1935.
37. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 22 december 1935 (X.043.053).
38. Arch.ANWB, t.e.p., 14 decembez 1930.
39. Arch.AN4JB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 17 december 1929, 9 januari

1930 (X.044.053).
40. Arch.ANWB, t.a.p., 19 auguetue 1931.
41. Arch.AN4lB, t.s.p., 6 november 1931. Het zou Bergsma erg aan het

hart gaan als een organisatie, welke met zoveel toewijding is
opgebouwd, van karakter zou veranderen. Dearom is het van het
grootate belang wie hem zal opvolgen. Het moet volgens hem geen man
zijn die door partij-politiek ia gebonden.

De eerder genoemde kandidaat Linthorst Homan heeft om gezond-
heidaredenen zijn ambt als Commissaris der Roningin in Drenthe
moeten neerleggen. Opnieuw wordt er een aantal kandidaten genoemd,
wearonder twee Commissarisaen der Roningin en enkele burgemeestera.
Ook de latere voorzitter van de ANWS, Bloemers, wordt reeda ala
mogelijke kandidaet genoemd. Hij ia op dat moment burgemeeater van
Groningen.

42. Arch.ANF1B, t.s.p., 19 december 1931.
43. Arch.ANS~B, t.a.p., 13 mei 1932.
44. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 19 juni 1932 (X.043.053).
45. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur,l2 auguatus 1932(X.0944.053).

Het zou voor Bergema een grote geruatatelling zijn indien Tjarda
van Sterkenborgh Stachower, Commisearia der Koningin te Groningen,
zich voor het voorzitterschap bereid zou verklaren. Deze echter
heeft san Canter Cremera laten weten hier moeilijk tijd voor te



-447-

kunnen vinden.
46. Arch.ANWB, t.a.p., 22 december 1932.
47. Arch.ANWB, t.a.p., 3 masrt 1933.
48. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 17 juni 1934 (X.043.053).
49. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 9 juni, 1 augustus 1933

(X.044.053).
50. Arch.ANWB, t.a.p., 28 augustus 1933.
51. Arch.ANWB, t.s.p., 27 oktober 1933.
52. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 22 december 1935 (X.043.053).
53. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 31 masrt 1937 (X.044.053).54. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 13 juni 1937 (X.043.053).
55. Arch.ANWB, Concept rapport reorganieatie commiasie, 1929 Commissie

Nauta.
56. Arch.ANWB, Bijlage notulen Algemeen bestuuravergadering,

14 juni 1931 (X.043.053).
57. Arch.AN4iB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 juni 1931 (X.043.053).
58. Arch.ANWB, Bijlage notulen Algemeen bestuurevergadering,

14 juni 1931 (X.043.053).
59. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 juni 1931 (X.043.053).
60. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 9 april 1931 (X.044.053).
61. Arch.ANWB, t.e.p., 7 april 1933.
62. Arch.ANWB, t.a.p., 12 november 1926, Het pensioen van Steffelaar is

in 1926 vastgeateld op f 3.000,-- per jaar. Slicher ontvangt tot en
met 1931 f 4.200,-- per jear, daarna f 3.000,-- per jaer (Notulen
DB 13 december 1930).
Voor de weduwe van Stork wordt een storting gedaan van f 16.800,--,
wasrvan jaarlijks f 1.000,-- penaioen wordt uitgekeerd. Dearbij zal
nog f 1.000,-- per jaar uit de gewone middelen gedutende zes jaar
worden uitgekeerd aan haar zoon en f 600,-- per jaar aan haar
dochter, tot aan haar huwelijk (Notulen DB 9 april 1931). In het
geval Lugard is aan zijn weduwe nog enige maanden salaris uitge-
keerd (DB 29 februari 1928).
De toekenning van financiële hulp aan de nabestaanden wordt afhan-kelijk gesteld van hun financiële positie.

62. Arch.ANWB, Concept rapport reorganisatie commissie, 1929.
Commissie Nauta.

63. Bij de bespreking van de begroting komt dit punt jaarlijka aan de
orde.

64. ARCH.ANWB, Rapport van de financiële commiasie 1933, m.b.t. de
begroting van 1934 (X. 047.2).

65. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 7 november 1930 (X.044.053).
Voor gehuwde ambtenaren bedraagt dit f 50,--, voor ongehuwde ambte-
naren f 25,--.

66. Arch.ANWB, Toelichting en notulen Algemene Bestuursvergadering
vanaf 1884, I, II, 26 mei 1935. (X.043.053).

67. Arch.ANWB, t.a.p., Toelichting op de agenda van de Algemene Be-stuursvergadering van 26 mei 1935.
68. Arch.ANWB, Wijziging van contributie en abonnementen 1934

(X.047.6:6.02). Nsar asnleiding van de financiële toestand van de
ANWB moet gezocht wozden naer de mogelijkheid de inkometen te
verhogen. Daartoe wordt door H.J. van Balen een zeer uitvoerig
verslag samengesteld met betrekking tot inkomsten en uitgaven, met
dasraan verbonden conclusies.
Samengevat komen deze neer op:
- Loskoppeling van lidmaatschap en De Karnpioen.
- Reorganisatie van de bondsorganen.
- Hogere contributie voor hen die meer van het bondswerk profite-
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ren.
25 mei 1934.

69. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 4 oktobez 1935, 12 november
1936 (X.044.053). Het eantal bedankjes bedraagt in 1935 ongeveer
8000, terwijl voor 1936 er 6300 worden verwacht.

70. Arch.ANWB, Redactie 1888~1943, 18 februari 1932 (X.048.26).
71. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 1 april 1932 (X.044.053). In

deze vergadering is een aantal richtlijnen voorgesteld dat nog
nader moet worden besproken.

72. Arch.ANWB, Jhr.J.Feith (X.048.26).
In dit doasier bevindt zich een briefwisseling tuasen J.Feith en
A.Spanjaard, waarin leatstgenoemde ronduit zegt wat hij van Feith
denkt. 21jn grieven zijn tweeledig: Hij echiet tekort in zijn
plicht als hoofdredacteur en toont zich te weinig bondsman, 9 april
1932.

73. Arch.ANWB,Notulen, Dagelijks Bestuur, 22 december 1932 (X.044.053).
De directe aanleiding tot de ontslagname zou een brief van Bergama
aen Feith zijn. Over de inhoud van de brief is in de vergadering
van het dagelijks beatuur nieta bekend gemaakt. De betreffende
brief bevindt zich niet bij de redactiestukken.

74. Arch.ANWB, t.a.p., 22 december 1932.
75. Arch.ANWB, t.e.p., 19 januari 1933.
76. Arch.ANWB, t.a.p., l0 aeptember 1933.
77. Arch.ANWB, t.a.p., 13 oktober 1933.
78. Arch.ANWB, t.s.p., 23 november 1934.
79. Arch.ANWB, Redactie 1688~1943 (X.048.26).

Brief san de redacteuren van De Ka~npioen en Au(okampioerr, ondertekend
door H.J. van Balen, H.W.O. de Bruyn en W.A.M. Westerouen van
Meeteren, 12 december 1934.

80. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 17 juni 1934 (X.043.053).
81. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 29 juni 1931 (X.044.053).

Bij praktiache artikelen denkt het bestuur aan onderwerpen als: Hoe
houd ik mijn nikkel schoon, of Hoe ventileer ik mijn garage het
best.

82. Arch.ANWB, Vertrouwelijke mededelingen van het Dagelijks Bestuur
aan de leden van het Algemeen Bestuur, 19 september 1930
(X.043.053.C).

83. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 29 september 1930 (X.043.053).
84. Arch.ANWB, t.a.p., 29 september 1930.
85. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 18 mei 1935 (X.044.053).
86. Arch.ANWB, t.s.p., 21 augustus 1935.
87. Arch.ANWB, t.s.p., 4 november 1935.
88. Arch.ANWB, t.a.p., 13 februari 1936.
89. Arch.ANWB, Commissie voor Watertoerisme, Concept-notulen van de

vergadering van de werk-commissie voor het watertoerisme, 12 janua-
ri 1934, 7 april 1934 (X.045:656.6).

90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Arch.ANWB, t.a.p.,
toeriame, 31
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,
Arch.ANWB,

oktober
Concept-notulen,
1934.

t.a.p., 30 september 1937.
Notulen, Dagelijks Bestuur,
t.s.p., 25 februari 1933.
t.a.p., 27 februari 1931.
t.e.p., 27 januari 1933, 4
t.a.p., 11 juli 1934.
t.a.p., 31 januari 1934.
t.a.p., 17 maart 1937.
Notulen, Algemeen Bestuur,

Werkcommissie voor het water-

13 oktober 1937 (X.044.053).

mei 1933.

14 januari 1934 (X.043.053).
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100. Arch.ANWB, t.a.p., 19 januari 1934.
101. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 14 januari 193á (X.043.053).
102. Arch.ANWB, t.a.p., 22 april 1933.
103. Arch.ANWB, t.a.p., 18 auguatua 1933.

In plaeta van de minimaal benodigde 6000 m2 blijkt masr 2000 m2
beschikbasr te zijn. De rest kan door de ANWB worden aangekocht
tegen f 1,-- per m2.

104. Voor de meer uitgebreide plannen zie notulen-dagelijke
beatuuz, 19 januari en 31 januari 1934.

105. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 9 mei 1934 (X.044.053). Er
blijken nogal wat hoogteverachillen te zijn, terwijl er plannen
bestaan om in de directe omgeving een aantal villa's te bouwen.
Het bestuur van de ANWB is van mening dat, gezien het belang dat de
gemeente heeft bij de bouw van een museum, ook eisen gesteld mogen
worden ean de omgeving.

106. Arch.ANWB, t.a.p., 28 juni 1934. Door dit asnbod komt de villabouw
te vervallen, zodat zowel het ruimteprobleem alsook de problemen
met de omgeving van het museum zijn opgeloat.

107. Arch.ANWB, t.a.p., 11 juli 1934.
108. Arch.ANWB, t.e.p., 2 augustus en 25 augustus 1934.
109. Azch.ANWB, t.e.p., 20 september 1934, X.03:069 Museumstichtinga-

akte.
110. Arch.ANWB, t.e.p., 23 november 1934.

De omstandigheden waerop wordt gedoeld hebben te maken met de
noodzsak tot bezuinigen. Bij de behandeling van de begroting is
voorgesteld om het propagandabudget flink te verlagen en dus de
museumplannen op een lager pitje te zetten.

111. Arch.ANWB, t.a.p., 12 juni 1935.
112. Arch.ANWB, t.s.p., 30 december 1936.
113. Arch.ANWB, t.a.p., 18 januari 1935.
114. Arch.ANNB, t.a.p., 30 januari 1935.
115. Arch.ANWB, t.a.p., B februari 1935.
116. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 20 december 1931 (X.043.053).
117. Arch.ANWB, t.a.p., 19 juni 1932.
118. De Kampioen, 1935, 747-749, Er wordt in dit artikel een overzicht

gegeven van de ontwikkeling van deze vorm van toerisme. Dit geldt
ook voor noot 124 en 125.

119. t.a.p., 1935, 207.
120. In De Auto, orgaan van de RNAC, verschijnen regelmatig

advertenties van autofabrikanten waarbij een vrouw achter het atuur
steat afgebeeld.

121. De Kampioen, 1934, 865-867 en 1218.
122. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Beatuur, 18 december 1932 (X.043.053).
123. Arch.ANWB, Commissie inzake luchttoerieme (X.045:656-7).

Korte samenvatting van het beaprokene op de vergadering van donder-
dag 28 juli 1932 te Den Hsag.

124. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van het bestuur der Koninklijke Neder-
landache Vereeniging voor Luchtvaart aan H.J. van Balen en E.J.
Bergsma, met het verzoek zitting te nemen in de commiseie,
5 januari 1933.

125. Azch.ANtiB, t.e.p., Agenda voor de vergadering van de Centrale
Commisaie voor Luchttoeriame R.N.V.v.L.-A.N.W.B., 17 januari 1933.

126. Arch.ANWB, t.a.p., Rort verslag van de vergadering van de Centrale
Commieaie voor Luchttoerisme, 17 januari 1933.

127. Arch.ANWB, t.e.p., brief aen de leden van het algemeen beatuur vnn
de ANWB van W.A.M. Weaterouen van Meeteren, 14 augustus 1936.

128. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijke Bestuur, 5 juni 1920 (X.044.053).
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129. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 6 juni 1920 (X.043.053).
130. Arch.ANWB, Commiasie voor het Ruitertoerisme, Jaarverslag 1932 t~m

1937 (X.045:656.145).
131. Arch.ANWB, t.a.p., Jaarverslag 1932, 1937.
132. Arch.ANWB, t.a.p., Jsarverslagen 1932-1937.
133. Arch.ANWB, Statuten van de N.R.T.C. (X.023.24:656.145).
134. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van het Dagelijks Bestuur van de ANWB aan

het bestuur van de N.R.T.C., 7 februari 1935.
135. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks bestuur, 14 mei 1936.
136. Arch.ANWB, t.a.p., Commisaie voor het Ruitertoerisme, Jaarveralag

1937.
137. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 januari 1934 (X.043.053).
138. Arch.ANWB, t.e.p., 16 december 1934.
139. idem.
140. Arch.ANWB, laarverslag, 1 augustus 1931.
141. Arch.ANWB, Commissie voor Watertoerisme, Notulen van de vergadering

van de Commissie voor het Watertoerisme, 25 mei 1932 (X.045:656.6).
142. Arch.ANWB, Toelichting bij de agenda van het Dagelijks Bestuur, 16

april 1932 (X.044.053).
143. Arch.ANWB,Notulen, Algemene Vergadering, 19 juni 1932 (X.042.053.3).
144. Arch.ANWB, Commissie voor Watertoerisme, Notulen van de vergade-

ring van de Commisaie voor het Watertoerisme, 25 mei 1932
(X.045:656.6).

145. Arch.ANWB, t.a.p., Afschrift van brief ean de leden van het dage-
lijks beatuur van W.A.M. Weaterouen van Meeteren, 19 december 1932.
Concept notulen van de vergadering van de Werk-commissie voor het
Watertoeriame, 12 januari 1934.

146. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 1 augustus 1933 (X.044.053).
147. Arch.ANWB, Commisaie voor Watertoerisme, Brief van J. Loeff secre-

taris Bureau voor Watertoeriame aan de leden van de Commissie voor
het Watertoerisme, 14 februari 1935 (X.045:656.6).

148. Arch.ANWB, t.s.p., 5 november 1936.
149. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 16 november 1920 (X.044.053).
150. Arch.ANWB, Brief van C.Denig, aecretaris van de N.T.K.C., 24 maart

1920 aan het dagelijks bestuur van de ANWB, doos 1884-1944
(X.023.24:796).

151. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van C.Denig, secretaris van de A.N.K.V.
aan het beatuur van de ANWB, 5 februari 1929.
Kennelijk is de heer C.Denig overgeatapt van de N.T.R.C. nsar de
A.N.K.V.

152. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 23 mei 1929 (X.044.053).
153. Arch.ANWB, t.s.p., 30 mei 1929.
154. Arch.ANWB, t.a.p., 22 mei 1937.
155. Arch.ANWB, t.s.p., 12 juni 1937.
156. Arch.ANWB, t.a.p., 29 juli 1937.
157. Arch.ANWB, Samenwerking met de K.N.A.C. voor 1 januari 1935

(X.017:656.13). Verslag van de Conferentie, gehouden door de be-
aturen van de A.N.W.B. en de K.N.A.C., inzake de Wegencommisaie, 14
mei 1930. Tuesen 1928 en 1930 was overleg geweeat tussen ANWB, KNAC
en B.B.N. over een mogelijke samenwerking. Hierbij was de afzonder-
lijke huisvesting van de Wegencommissie eveneens ter sprake geko-
men. De ANWB toonde zich toen niet tegen het vooretel. Ala reden
voor deze houding wordt genoemd het feit dat de B.B.N. reeds over
een eigen Wegencommisaie beschikte. Nu men nog niet tot overeen-
stemming over samenwerking kan komen, vervalt voor de ANGIB het
argument om in te stemmen met afzonderlijke huisvesting.
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158. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van KNAC-beatuur aen dagelijks beatuur van
de ANWB, 20 juni 1930.

159. Arch.ANWB, t.e.p., Brief van het bestuur van de KNAC aan het
beatuur van de ANWB, 25 september 1930 en brief van het beatuur
van de ANWB aan het bestuur van de KNAC, 20 oktober 1930.

160. Arch.ANWB, t.a.p., Samenwerking KNAC 1931.
Notulen van de conferentie van de besturen van de A.N.W.B. en
K.N.A.C., 17 april 1931.

161. Arch.ANWB, t.s.p., Brief van voorzitter en secretaris van de KNAC
asn het dagelijka bestuur van de ANWB, 7 mei 1931.

162. Arch.ANWB, t.e.p., Brief van voorzitter en directeur afd. Wegen en
Verkeer van de ANWB san het beatuur van de RNAC, 15 mei 1931.

163. Arch.ANWB, t.s.p., Overeenkomst, 10 september 1931, ondertekend
door voorzitter en eecretaris van ANWB en KNAC.

164. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 8 november 1933 (X.044.053).
165. Arch.ANWB, Correspondentie, Samenwerking met en verhouding tot

RNAC, 23 masrt 1932 tot 7 december 1934 (X.017:656.13), Rapport met
brief asn de heren directeuren van de ANWB van W.A.M. Westerouen
van Meeteren, 22 november 1933.

166. Arch.ANWB, t.s.p., Brief van H. de Bzuyn ean de directeuren van de
ANWB, 23 juli 1934.

167. Arch.ANWB, t.a.p., Verslag van de beapreking ANWB-KNAC, 24 november
1934.

168. Arch.ANWB, t.a.p. Brief san het bestuur van de ANWB van J.Linthorst
Homan, voorzitter KNAC, 7 december 1934.

169. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 4 januari, 30 januari, 8
februari, 14 februari, 29 masrt, 30 april 1935 (X.044.053).

170. Arch.ANWB, 1938-1940, Verslag van de vergadering met KNAC, K.N.M.V.
en B.B.N., 28 november 1928 (X.017:656.13 t 656.185).

171. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van de voorzitter van het bestuur van de
B.B.N. aan het bestuur van de ANWB, 5 maart 1930.

172. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Beatuur, 18 februari 1937 (X.044.053).
173. Arch.ANWB, t.a.p., 20 januari 1937.
174. Arch.ANWB, t.s.p., 17 maart 1937.
175. Arch.ANWB, 1938-1940, Afachrift aan de K.N.M.V. en B.B.N. van een

vertrouwelijk achrijven, 10 juni 1937 (X.017:656.13 t 656.185).
176. Arch.ANWB, Rijkscommisaie van Overleg voor de Wegen, 1928-1942.

Brief van het Miniaterie van Waterstaat, 28 januari 1932 (624.627).
177. Arch.ANWB, t.a.p., Inetructie voor de Commisaie van Overleg voor de

Wegen, 28 januari 1932.
178. Arch.ANWB, t.e.p., Brief van Miniatez van Waterstaat aan de ANi1B,

28 januari 1932.
179. Arch.ANWB, t.a.p., Brief aan de Miniater van Wateratsat, van het

Bestuur van de ANWB, 25 februari 1932.
Als tweede op de voordracht atond A1b.Spanjaard, lid van het dage-
lijka bestuur. De overige leden zie: stuk LA.X11, 28 april 1932.

180. Arch.ANWB, Wegenrasd Aangelegenheden, behandeld door het Bureau
van de Wegencommissie ANWB-KNAC in de msand februari 1932. In
behandeling op 1 maart 1932 (656:624~27).

181. Arch.ANWB, Verkeersstatistiek 1933-1944 - 1938 (656;31).
In deze map bevinden zich allerlei stukken met atatiatische gege-
vens betreffende wegen, verkeer en vervoersmiddelen.

182. Arch.ANWB, Openbare Vergadering ter bespreking van het door de
Regeering ingediende Wetsontwerp tot Instelling van een Verkeera-
fonds, 5 februari 1934 (656 (094.5).
In de Memorie van Toelichting van de Ministera van Wateratsat en
Financiën, 7.



-452-

183. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijke Bestuur, 28 auguatus 1933 (X.044.053).
184. Arch.AN61B, t.a.p., 13 oktober 1933.
185. Arch.AN4B, t.a.p., 27 december 1933.
186. Openbare vergadering tez bespreking van het door de Regeering

ingediende Wetsontwerp tot instelling van een Verkeerafonds, 5
februari 1934, 3-25, 656(094.5).

187. Arch.AN41B, t.a.p., 30.
188. Arch.AN41B, t.a.p., In de brochure waarin de rede van Bergama ie

opgenomen, zijn ook overdrukken van artikelen afgedrukt, echter
zonder vermelding van de namen van de persorganen, 31-59.

189. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 23 februari 1934, 7 maart
1934 (X.044.053).

190. Arch.ANWB, t.s.p., 11 juli 1934.
Hoewel niet geheel duidelijk is waerop deze wijzigingen betrekking
hebben, concluderen we uit eerdere notulen (15 februari 1934), dat
deze te maken hebben met verlichting van de rijwielbelasting en de
motorrijtuigenbelaeting.

191. Arch.ANWB, Verhouding tot de A.N.V.F.
Uittreksel uit de notulen van de oprichtingsvergadering, 13 novem-
ber 1933. Notulen en huiahoudelijk reglement (X.0.17:656.1).

192. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 15 december 1933 (X.044.053).
193. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 januari 1934 (X.043.053).
194. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Beatuur, 15 februari 1934 (X.044.053).
195. Arch.ANWB, t.a.p., 12 juli 1935.
196. Arch.AN41B, t.a.p., 24 oktober 1935.
197. Arch.ANWB, t.s.p., 4 november 1935. Bergsma beachouwt de demarche

van de apoozwegen ala een bewijs van zwakte. Ze hebben onverwachte
tegenatand ontmoet en willen het nu over een andere boeg gooien.

198. Arch.ANWB, t.a.p., 1 oktober 1936.
199. Arch.ANWB, t.a.p., 17 msart 1937.
200. Arch.ANWB, t.a.p., 20 auguetus 1936.
201. Arch.ANWB, t.a.p., 10 september 1936.
202. Arch.ANWB, t.a.p., 20 januari 1937.
203. Arch.ANWB, t.a.p., 17 masrt 1937.
204. Arch.ANGIB, Notulen, Algemeen Beatuur, 14 mei 1933.

Toelichting bij de agenda (X.043.053).
205. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijke Beatuur, 25 februari 1933 (X.044.053).
206. Arch.ANWB, t.a.p., 22 april 1933.
207. Arch.ANF1B, t.a.p., 15 februari 1934.
208. Arch.AN41B, t.a.p., 7 maert 1934.
209. Arch.ANWB, t.a.p., 29 maart 1934.
210. Arch.ANWB, t.e.p., 25 mei 1935.

De commiaeie onder leiding van A.J.A.A. bazon van Heemstra wil een
proef nemen in Gelderland.

211. Arch.ANWB, t.e.p., 24 oktober 1935.
212. Arch.ANWB, t.a.p., 14 juli 1936.
213. Arch.ANWB, t.a.p., 18 februari 1937.
214. Arch.ANWB, t.e.p., 17 maert 1937.
215. Arch.ANWB, t.e.p., 22 april 1937.
216. loarversfag 1933~34, 25.
217. Arch.ANWB, t.a.p., 1934~35, 28.
218. Arch.ANWB, t.a.p., 1938, 44.
219. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur,l8 september 1935( X.044.053).
220. Arch.ANWB, t.a.p., 4 oktober 1935.
221. Arch.ANWB, t.e.p., 4 november 1935.
222. laarverslag 1938, 44.
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223. ARCH.ANWB, Brief aan de leden van de financiële commissie van Van
Balen, 1 febr. 1933, (X. 047.2)

224. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks bestuur, 27 januari 1933 (X.044.053).
225. Arch.ANWB, t.a.p., 3 maart 1933. In 1932, toen Bergsma te kennen

gaf af te willen treden maar het bestuur hem niet wilde laten gean,
werd een compromis gevonden door de toezegging van een hulp. Om
praktische redenen zou deze in de omgeving van Bergsma moeten
werken.

226. Arch.ANWB, t.s.p., 22 april 1933.
227. Arch.ANWB, t.s.p., 24 mei 1933, 1 juni 1933.
228. Arch.ANWB, t.s.p., 13 oktober 1933. De oorspronkelijke brief be-

vatte de volgende passage: "nu de Duitsche cluba worden onderge-
bracht in een organisatie, welke een politieke tint krijgt en met
wie wij zullen moeten samenwerken, zonder daarmede te kennen te
geven, dat wij ons in politiek opzicht op een ander dan neutrael
standpunt stellen". De zinsnede wordt uiteindelijk weggelaten.

229. Arch.ANWB, t.a.p., 1 augustus 1933.
230. Arch.ANWB, t.a.p., 13 januari 1934.
231. Arch.ANWB, t.a.p., 23 februari 1934. vanuit zijn vroegere functie

geniet hij tevena een pensioen van f 1.500,-- per jasr.
232. Arch.ANWB, t.s.p., 14 april 1934.
233. Arch.ANWB, t.s.p., 26 april 1934.
234. Arch.ANWB, t.a.p., 11 april 1935, 4 januari 1936.
235. Arch.ANWB, Wintersport Ned. Ski Vereniging (X.023.24:796.9).

Brief van de directeur Toerisme, W.A.M. Westerouen van Meeteren ean
het bestuur van de N.S.V., 9 april 1934.

236. Arch.ANWB, Notulen Algemeen Bestuur, 16 december 1934 (X.043.053).
237. Arch.ANWB, Toelichting op de agenda van het Algemeen Bestuur, 24

mei 1936 (X.043.053).
238. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 4 juni 1936 (X.044.053).
239. Arch.ANWB, t.a.p., 3 juli 1934.
240. Arch.ANWB, Bondahotels,restaurants-peneions-noenzalen (06:656.072).

Brief van W.A.M. Westerouen van Meeteren aan de leden van het
dagelijks beatuur en directeuren, 24 oktober 1934.

241. Arch.ANWB, t.a.p., brief van W.A.M. Westerouen van Meeteren aan de
leden van het dagelijks bestuur en directeuren, 13 oktober 1936.

242. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijka Bestuur, 21 oktober 1936 (X.044.053).
243. Arch.ANWB, Bondhotels, Aanvullende mededelingen op de circulaire

van 26 februari 1937, voor de invoering van A.N.W.B.-bons, gericht
aan de houdera van bondshotela en bondscafé's, 9 april 1937
(06:656.72).

244. Arch.ANWB, t.a.p., Brief van W.A.M. Westerouen van Meeteren aan de
afd. conauls van de A.N.W.B., 19 aeptember 1938.

245. Arch.ANWB, Concept overeenkomst, Bijlage bij de agenda ven de
Algemene bestuursvergadering van 8 en 9 februari 1930 (X.043.053).

246. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 december 1930 (X.043.053).
247. Arch.ANWB, t.a.p., 9 februari 1930.
248. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks bestuur, 16 april 1932 (X.044.053).
249. Arch.ANWB, t.a.p., 15 juli 1932. Er is bij het bestuur een schrij-

ven binnengekomen van een van de leden (J. de Jonge) met het ver-
zoek de verzekeringsdienst geheel op te heffen. De indiener van
het verzoek wil deze kweatie voorleggen aen de Algemene Vergade-
ring. Hiermee wordt een beslisaing, die reeda door het Algemeen
Bestuur is genomen, ter goedkeuring voorgedragen aan de A.V. 29
juli 1932, Het vooratel De Jonge wordt ondersteund door 6 adhesie-
betuigingen.

250. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 19 juni 1932 (X.043.053).



-454-

251. Arch.ANWB, Notulen, Algemene Vergadering, 30 juli 1932
(X.042.053.3).

252. Arch.ANWB, Notulen, Dagelijks Bestuur, 12 augustus 1932
(X.044.053). De Eerste Nederlandsche wenst geen offerte uit te
brengen wanneer asn de leden een korting wordt aangeboden.

253. Arch.ANWB, t.s.p., 4 november 1932.
254. Arch.ANWB, t.a.p., 17 december 1932.
255. Arch.ANWB, t.a.p., 22 april 1933.
256. Arch.ANWB, t.a.p., 30 oktober 1933.
257. Arch.ANWB, t.a.p., 6 december 1934.
258. Arch.ANWB, t.a.p., 15 december 1934, Mr.Canter Cremers heeft in

een informeel geaprek met miniater Van Schaik vernomen, dat het
departement op dat moment wel belangrijker dingen had te behande-
len. Ook de minister van Juetitie ataat
lauw tegenover een dezgelijke wettelijke regeling.

259. G ARCH.ANWB, Notulen vergadering financiële commissie,l2 okt. 1933
(X.047.2).

260. Arch.ANWB, Notulen, Algemeen Bestuur, 14 januari 1934 (X.043.053).
261. Notulen, Algemeen Beatuur, 2 oktober 1937.
262. De Kampioen, 1895, 1072.
263. t.a.p., 1914, 177-180; 199-200.
264. l.a.p., 1889, 144-145.
265. t.a.p., 1934, 1187-1193.
266. Blau en Scott, Fomsal Organrzations, 42 - 54.
267. Jolles, a.w., 36 - 37.

EVALUATIE

1. Van den Eerenbeemt, Mens en maatschappij in beweging, 233 - 235.
2. Deze term is van M. Weber. In zijn Die p~testantische Ethik und der Geist

des Kapitalisrnus (1905) doet Weber een poging om de relatie tussen de
religieuze ethiek en economie op historische wijze te verklaren.
Hij komt tot de conclusie dat de geest van de calvinistische ethiek
past bij die van het kapitaliame en er sprake ia van een zekere
wederzijdae eantrekkingskracht, die hij omechrijft ala Wahlver-
wandtachaft.

3. Rruithof, De kollectieve belangenbehartiging in een lokale samenleving, 11-29.
4. Beckera, a.w., 84.
5. Grepen uit de geschiedenis van de Belgische ~elerspon 1882-1950, 15 en 89.
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STELLZNGEN

1. De geschiedenis herhaalt zich ook voor de ANWB. Ruim een
eeuw geleden bestond een van de taken uit het bevechten
van een plaats voor nieuwe vormen van verkeer. Nu, hon-
derd jaar later, staat de ANWB opnieuw voor de taak de
toen geintroduceerde vervoermiddelen te verzekeren van
een plaats tussen de bestaande vormen van vervoer, ter-
wijl ook de strijd tegen de tolheffingen voor de nabije
toekomst opnieuw lijkt te zijn weggelegd, zij het nu in
Europees verband.

2. Onderzoekers op het gebied van het verenigingswezen stel-
len dat verenigen samenhangt met veranderingen in de
samenleving. In een snel veranderende samenleving zou het
aantal verenigingen toenemen. Hiermee wordt de suggestie
gewekt dat veranderingen voorwaarden vormen voor het
verenigen, terwijl het logischer lijkt te veronderstellen
dat veranderingen juist het gevolg zijn van verenigen.
De motor voor cultuurontwikkelingen wordt eerder gevormd
door het ontstaan van problemen en de behoefte deze op te
lossen. Hiervan uitgaande kan men de opvatting van Fas-
saert ~ ondersteunen, dat verenigen is veranderen.

~ R.R.H. Fassaert, 'Vereniging en verandering', in
Yolkskundig Bulletin , 13 , 1(19 8 7), p. 110 .

3. De ANWB heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de
institutionalisering van de vrijetijdsbesteding.

4. Het toeristisch handelen lijkt in toenemende mate een
sociale norm te zijn geworden. Als door een onzichtbare
hand worden de Nederlanders enkele malen per jaar hun
woonplaats of zelfs hun land uitgedreven. Dat deze norm
voor een deel van de bevolking slechts schijn is, blijkt
uit de behoefte aan het zogenaamde 'thuisgevoel' dat bij
een deel van de toeristen aanwijsbaar aanwezig is.

5. De E-nummering van autowegen draagt wellicht bij tot de
verspreiding van de Europese gedachte, maar niet of nau-
welijks tot de duidelijkheid voor de weggebruiker die
voldoende heeft aan de A-nummering; daarenboven leidt de
dubbele nummering tot dubbele bordjes en draagt bij aan
de bermvervuiling langs de wegen.



6. Als het juist is dat verandering van gedrag tot stand
komt via verandering in normen en waarden, dan moet het
voetbalvandalisme via deze weg worden aangepakt. Dat
betekent geen plaatsing van vandalen in afzonderlijke
vakken in de stadions, waar vandalistisch gedrag veron-
dersteld wordt normgedrag te zijn, maar verspreiding van
vandalen tussen de rest van het publiek, waar andere
normen gelden.

7. Het gevaar van aantasting van het leefmilieu is geen
hedendaags probleem, wel de aard van de bedreiging. Ook
de strijd voor een beter milieu is niet nieuw. De
vooruitgang zit hem dan ook vooral in het feit dat het
milieu aandacht krijgt in regeringskringen.

8. Spreiding van macht en verantwoordelijkheid beperkt de
kans op conflicten binnen een organisatie. Decentralisa-
tie kan daarbij een hulpmiddel zijn.

9. Vrijetijdsbestedingservaringen kunnen niet los worden
gezien van arbeidservaringen, noch kwantitatief, noch
kwalitatief. Hoe schaarser een bepaald goed, hoe groter
de behoefte eraan is. Als we ervan uitgaan dat de ar-
beidstijd in de toekomst wel eens zal kunnen toenemen,
zal de vrije tijd afnemen en bijgevolg de behoefte eraan
toenemen.

Stellingen behorende bij de dissertatie van M.F.A. Linders-
Rooi jendi jk, Gebaande wegen voor mobiliteit en vrijetijdsbesteding.
De ANWB als vrijwillige associatie 1883-1937.
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