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ZUIDERZEE - VEREENIGING

DE DROOGMAKING DER
ZUIDERZEE
EN

DE RENTE-BEREKENING

"

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ V/H E. J. BRILL, LEIDEN 1921

VOORWOORD.
In de "Haa,gsdhe Post" van

I8

December

1920

heeft de

oud-Minister van Fi.nanc.iën, Mr. Dr. Ant. van Gijn, een artikel
geiplaa-tst, waarin hij op girond van eene berekening Yan ï %
rente op rente, vain ide kosten der afslu,itirng en drooglegging
der Zui,de111zee, komt itoit een groot geldelijk '\'erlie.s op de
rni;tvoerinig dier ,wenken.
De .Zuidenzee-Vereeni,ging heeft gemeend deze bewerinigen
van den heer Vam Gij;n te moeten weerleg,gen, he1tigeea1 geschied
is .i n een ,ûweetal airitikelein .in :het ,,Algemeen Handelsbl-ad'' van·
IO

en

Il

Januari

1921.

De Z·uiderzee-Veremig1ing stelt een

overdruk van idrie a-rti!kelen :hierbij beschikbaar Yoor ha,re leden
en andere belangS1tellenden.
A m s ,t e r d a m,
12

Jamuari

1921.

D{' Zuid C/'ZCC'- r {'({'C'/77 g.ing.

In de "Haagsche Post" van 18 De~ember 1920 komt een
artikel voor, geschreven onder den titel: Droogmaking der
Zuiderzee. Zij zal kosten 2z20 millioen. Zij zal een verlies
opleveren van 924 millioen, door mr. dr. Anit. v,an Gijn.
Ini het kort komt dit artikel op het volgende neer: N eeml
men aaTIJ, idiaJt de k1oopkr3!dht v,an heit geuid ,op den 1duur haJlf
zoo ,ga"oat 1:ûs ·aJls :ûn het j a3Jr 1916, dan zouden alle ui1tg.aven!
voor technische werken e_envoudig m~t twee zijn te vennenigvuldigen, doch daartegenover zo.u de pachtwaarde der te winnen gronden ook het tweev.oud worden van het bedrag, dat
men in 1916 aannam, zoodat in 1953 of !954 de rekening ten
slotte evengoed zou kloppen als in 1016. Mr. Van Gijn wil de
ramingen van uitgaven ~n inkomsten, die in ihet jaar 191G nog
als "de best beschikbare ramingen wo,rden !beschouwd'', dus
,,onveranderd" aannemen; daarom wil hij alleen zijne aandacht gevert aan de stijging van den voet der reëele kapitaalrente. ,,Werd deze, aildus vervolgt mr. Van Gijn, in cl'~
becij,fori:rngen '\é3Jll 1916 aan,geI1JOIIIlein op 4½ 1% , het 100.nlt de
moeite na te gaan, hoe de zaken staan bij eene kapitaail-rente
van 7 %, zooals wij vermoedelijk wel eene serie van jaren
zullen behouden. Het :i•s ibe2"waai~ijk te .zeggien, af ,i,111 het
tijdperk van 35 jaar, waarmede wij te rekenen hebben, de
rentevoet steeds zoo hoog zal blij ven ; daarentegen moeten wij
eohter v.oor de eerstvolgende jaren, a,ls de teekenen niet bedrieg-en, wel met eene rente van 8 en meer procent rekening
houden, zoodat ecne becijfering op de basis van 7 % niet als
te pessimistisch kan worden beschouwd."
Mr. Van Gijn gaat dPe11 e~ne berekening mal~en op grond
...,
<)'

\-an dien 7 % rentevoet, rente op renlc, en vangt die bereke- ...
11 ing aan met den volgenden zin: ,, Indien, zoo Yinden wij in
de Memorie van Toelichting van 1916, als resultaat -van niet
overgelegde berekeningen'' ( deze laatste cursiveering 1s van
mij, G_ V. ) ,,indien de afsluitdijk en het gelheel gereed maken
\ an 'vier polders f :.222 millioen kosten en deze gelijkelijk
vvo rd1en 1ve11werikit in 30 1j aren ; indien da111 1Voarts de poi1ders
gereed kcme,n r,espeorievdijk in 15, 20, 25 ien 35 jaar, en de
H.A. bruikbare bouwgrond, die gewonnen wordt, eene jaarlijksche pachtwaarde heeft Yan f 80, zoodat er bij\·. Yan het
16e jaar af reeds een jaarlijksche inkomst is van 18,700 x f 80
of f l ,496,000, dan zal aan het einde van het 35ste jaar eene
hoeveelheid van 194,no H.A. goede grond gewonnen zijn,
die 4} %per jaar opbrengt van het bedrag, dat alsdan - rente
op rente gerekend - meer uitgegeven is dan ontvangen ; met
andere woorden: dan zal de rekening zon.der vei1lies sluiten''.
Mr. Van Gijn komt dan bij zijne berekeningen op een rentevoet
\·an 7 % tot de slotsom, dat de droogmaking een verlies zal
opleH'.ren \'an 924 millioen gulden.
\Vij s.taa,n ,legcnornr dit arilikel van mr. V1an Gijn als
tegenover een raadsel, en wel in drieërlei opzioht.
Neme:n iwij eerst rde itedhni,sch-<financi,eele quaestie, die
Yan de te berekenen rente, in nadere beschouwing, zijnde deze
ook de technische grond van de beschouwing van den heer
Van Gijn. Laten wij nog eYen één zin in het betoog van
mr. Van Gijn naar Yoren halen:
"Het is bezwaarlijk te zeggen, of in het tijdperk Yan 3 5
jaar, waarmede wij te rekenen hebben, de rentevoet steeds zoo
hoog zail blijven; daarentegen moelen wij echter voor de eerst\'olgcndc jaren, als de teekenen ni~t bedriegen, wel met eene
rente Yan 8 en meer procent rek,ening- houden, zoodat eene
becijfering op de basis van 7 % niet ah te pessimistisch kan
worden beschouwd.
In dien zin is mr. Van Gijn al dadelijk met zidh zelf in
tegenspraak, en blijkbaar onbewust geeft hij daarin zelf één
der fouten Yan zijn betoog aan. Hij neemt 7 %, nog \\'el met
rente, als eene vasle basis aan ,"onr zijne berekening o\·er een

tijdvak van 35 jaar, en motiveert dit door het te doen voorkomen alsof men tlzans rekening moet hou'den met eer1c rent,~
van , , 8 of meer procent''. \V ie moet thans 8 of meer procent
rente betalen? Wie moet over 3 5 jaar vast 7 % betalen? Het
stelllen van die vragen kan reeds de abnormaliteit van de
redeneering van mr. Van Gijn aantoonen. Wij hebben hier ~e
doen niet met een obscuur debiteurtje, die, teneinde het hoofd
boven water te houden, in elk rente-cijfer moet toestemmen om
in 's hemelsnaam maar een beetje geld te bemachtigen; maar
wij hebben hier 1te doen ,m et het macMigS1te lichaam, met ·den
Staat zelven, voor wien verschillende wegen open staan om
langs voilkoinen regelmatigen weg geld voor productieve doeleinden te bekomen; en meer nog, wij zullen bijna zeker op den
. duur te maken hebben met eene nieuwe mganisatie, eene
Zu,iderzee-Bank, die nog betere eigenschappen zal bez'itten om
langs normalen weg en op beste conditiën geld te verbijgen;
een lichaam, dat reeds in zich zelf een krachtige debiteur kan
worden, doordat het schuldbrieven zal kunc.en uitgeven,
gewaarborgd door zijn eigen gestort kapitaal, door de debiteuren, die het .zelf mede zal helpen opkweekeil tot eigen-erf de
boeren od: I11iernwe nijve:ren in de diroü1ggelegde ipo1deris, door de
hypotheek, welke het zal verwerven op die eventueel in eigendom uitgegeven gronden, of, ingeval van Staats-exploitatie,
door het eeJ1ste verlbaind, hetwelk die Zuiider:zee-Bank op die
Staats-domeinen zal kunnen verkrijgen; en eindelijk zal die
Zuiderizee-Sailllk nag ·eenie voJledige Staaits..,gararrtie voor hare
oibhgo'-s kunnren ,venweriven. Schu1dlbr,ieven 'V.alll ,die• op te
richten Zuiderzee-Bank zullen dus in zich vereenigen de waarborgen èn van Staatspapier, èn van ~ne eerste soort hypotheekbank; der.gelijk paipier zal h:eit mooiste, heit meest solide
zijn, hetwelk men zich in ons land zal kunnen denken.
Men moet daarbij nog eene andere omstandigheid ÏTl
aanmerking nemen. Staats-leeningen, zelfs van een soliden
Staat, als Nederland, zijn in den J.aatsten tijd ook in een
minder goede beoordeeling bij het publiek gekomen, hetgeen
blijkt uit de noteering der sahuldbrieven belangrijk beneden
pari. Waamrrn is dit ,gescihied? Eepiaév1deilijk ,c m drie 1redenen:
Eerstens werd er te veel gevraagd in een te kort tijdsbe5

SJtek; lemingen van honderdtallen rn.illioenen tege11.ijk, toit een

gezamenlijk bedrag van f 2,197,500,000 in nog geen 5 jaar
tijd, we11de:n mi:n od: meer met dw.al11'g aan. de hur:g1ers opge1egd;
t~ -tweede 1wenden velen genoodzaak1t -i n die Jeenin,g en ,deel ,te
n~ern, ,ofschoon hun bedrijf anders daartoe 1gieiens12ins aamue.iding :zou hebben gegeven, zooals vennootschappen, mjveren,
groote grondbezitters; velen van dezen \Varen dus wel genood-zaakt hunne inschrijvingen zelfs met verlies van de hand te
zetten; en ten derde, men begreep algemeen, dat die leeningen
ten 1S•101tte ,bij1111a ,geheel. diienidren voor :irrniprnduotieve doe~eilllden,
en dat men hierbij dus stond voor een vorm van kapitaalvernietiging.
De gelden, noodig voor de uitvoering van het Zuiderzeeplan, zijn echter zeer geleidelijk aan noodig, verdeeld over een
tijdvak van 33 tot 35 jaar; volgens de Memorie van Toeliohting
van de wet van I4 Juni I9I 8 tot afsluiting en gedeeltelijke
droogmaking der Zuiderzee, zal in de terste 8 jaar slechts 7
m.illioen gulden per jaar noodig zijn; nemen wij zelfs aan, dat
wegens vermindering van waarde van net geld en wegens algemeene prijs-stijging, het dubbele van die geraamde gelden
noodig zijn, dan is het nog maar f 14 millioen per jaar. Zelfs
indien deze som nog vermeerderd zou worden wegens eene vervroegde uitkeering aan Zuiderzee-visschers en anderen, die
sahade van de afsluiting ondervindP.rl, ook dan nog zou dit
cijfer hiinnen .betrekkelijk ,kleinen om.va,ng lkll!n.rnen 1bEjven, 'Ver.geleken bij d e emi'Slsiën va1n de laaJts-te j aJren voor ,pamticuliere
rekening, waarbij emissiën van f 20 rn.illioen en meer op één
dag niet tot de zeldzaamheden behoorden.
Ter beoordeeling van de wijze, waarop de gelden voor dè
werken der afsluiting en drooglegging verkregen moete:1 worden, moet men dus niet zien naar de groote Staatsueeningen van
honderden millioenen guldens, maar naar de wijze waarop èn
Staart èn p3!r1:Jicu11ieren kleinere heidr.age:n tolt lh,UIIline besahikking
weten te verkrijgen. Daarvoor zijn twee middelen aangewezen:
Het verkri_igen van tijdelijk geld in den vorm van anticipatie-biljetten, schatkist-promessen of schatkist-biljetten, totdat
het opgenorrn.en :beidira1g .voilidoenide 1gro01t IZIM izij111 0m ,in oon.e
langere leening te worden omgezet; want de Staat kan hier6

voor natuurlijk niet eenige millioenen per jaar in vasten vorm
gaan leenen ! Deze wijze zad dus gevolgd moeten worden, indien de Staat zich zelf 'de gelden voor die · werken wil verschaf fen.
Het tweede middel zou te vinden zijn in de tus-sche1nkomsit
van de Zuiderzee-Bank. Deze zou op het voorbeeld van grootere hypotheek.banken ,op .gei.zette itijden nieuwe seJ:1iën \'an
sdb.uldbrieven onder de boven reeds gemelde garanties kunnen
ui:tgeiven, ien .aJidus, ,g r,aidiueiel lbij de vorideiring vc1,n het werk
al naar behoefte aan den Staat het noodige geld kunnen verschaffen.
Laten wij daarom eens nagaan op welken rentevoet eenerzijds de Staat, anderzijds groote hypotheek-.banken in de laatste jaren langs dien weg geld hebben kunnen verkrijgen.
De yol,gende emissiën yan g,chatkist-promcsscn €11 schatkist-biljetten h ebben
plaat-.: gevonden:
S c 11 n t 1k is t-p r
Datum
1916

2ï J.an.
28 :Febr.
lApTil
27 Juli
1 Sept.

27

"
2:6 Oct.
27 Nov.
27
1917 "
26 Febr.
26 ,,
2 ,A pril
2

,26 ",,
26
"
11 Mei
11
"
1 Juni
1
25 "

"

f

o, 111

es s en, (in X cd. guldens) :

Toe!!;ewezen
bedrag-

lng-esc h reven
bedrag-

Hooir~te

L11a!?'ste

Prij s

Pdjs

Gegund
voor

23.680.000
29.590.000
1.000.000
16 .390.000
18.170.000
28.•W 0.000
9.450.000
5.190.QOO
2.ioo0.000

27.J.00.000
40.000.000
39.020.000
30.2..:10.000
42.200.000
3-3.300.000
10.050.000
6.330.000
3.0."50.000

990.1000.999.01
991? ..30
9'93.68
99,3.-99,5.99.3.993.-

9ïï.92
9ï9.7,3
D96.-30
980.982.30
981.9ï3.988.20
979.8,G

982.58
93-3 ..jS
999.58
980 .76
991.2-3
992.01
988.HJ
99'2.,30
98-3.-

3.394
2.931
0.949
l.ï67
l.7.J6
1.342
2.288
2. &33
2.931

113.290.COO
10.000.000
8.390.000
13.400.000
4 ..850.000
11.060.000
12.540.000)
- )
11.310.000
12.500.000
3.750.000

,2,6.210.000
13.390.0rOO
29.490.0'00
15.150.0CO
13.0910.000
a.3.'610.000
8.880.000
3.920.000
J.9.980.000
13.G70.000
9.130.000

987.88
976.37
990.982.'990.57
983.-307
93S.981.2-3
98G.981.217
992.09

993.3ï
98.J..J2
D9-3.21
986.02
D95.12
98,G.6.3
993.5-3
983.21
99-!.18
984.01
99,5.-

9(;.
2.,302,6
l 'Q,8
3.03
l.B23
92
2.ï89
1P3
1.801
98
19()
2 ..S:63
2 ..313
DB
3.30,3
18G

22-5.510.000

f

99G.990.71
996.87½
989.89
()97.316
998.996.lï
992.996.1-1
988.30
996.02

Komt uit Lo<'ptijd
op 0/o

18~
18ï
38
J.90
18~
18S
18S
D->
l 8î

2.266

93

3.lï9
1.827

18+.
D9

-!03.130.000 (transp 01·tc€ren)

7

Datum
1916

Tocg-cwczcn
bedrag-

f
z.-:; ,,
1 Oct.
1
27 "
2'i ".,
l i >OV,
1 Dec.
15
28 ".,
191-8
2 April

2

"
27
"
~7 ,,
28 ~lei
28 ,.
1 Ju1i
1
29 ,,
29
28
28
27
27
28
27
27

"
Aug.

"
•Se-pt.
"
Oct.
Kov.

Dec.
1'919

223.,310.000
9.190.01()0
6.400.0CO
2.6710.000
32.990.000
8,400.000
10.090.000
18.520,,Qi()IO
lJ.920.000
46.730.000
21.720.000
16.900.000
26.110.000
29.200.000
7.940.,000
14.870.000
9.670.000
9.410.000
24.680.000
10.630.000
10.550.000
11.400.000
23.790.000
l-5.1'90.000
43.500.000
43.530.000
36.100.000

1 ,) Irt. 21.080.000
1 ;,
36.380.000
1 April 45.140.000
1
1'6 .5160. 000
·28 "
29_.700.000
28 ,,"
24.600.000
28 Mei
29.520.000
28 ,,
31.470.000
27 Juni 27.420.000
27
18.030.COO
"
1 Sept.
48.150.000
1 ,,
29,010.000
1 Oct.
21.000.000

IngeschreYen
bedrag

f

IIoog-stc
Pi-ijs

Lnap:stc
Prijs

403.130.000 ( transpm·t)
9.310.000
996.- 982.5'0
24.300.000
9'07.50 989.07
16.730.000
991.32
979.90
3-1.5,60 .0-00 99,7_50
983.15.200.000
9912.50 982.'64
991.2,3
l-!.-300.000
9'95.58
1
21.670.000
98 6.70 990.50
19.230.000
999.373 993.-t2
49.230.000
99'9.23
9S8.16

984.01
996.50
900.992.86
989.,66
99,2.87
992.33
9·9 3.70
988.83,

3.0-!6
1.3-15
1.987
2.6-U
2.011
3.114
4.032
4.1-19
4.2fü

42.790.000 993.80
37. 3-1.-0. 000 996.2,-5
31.390.000 996.67
31.020.000
994.80
15.750.000 1000.24.750.000 99i5.21. 710.0100 996.16.280.000 9913.75
26.520.000
997.50
111.1600. 000 992.50
18.200.000 997.50
1:2.2IO(}, 000 9190.28.500.00,0
995.50
17.2()10.000 992.51.510.000
995.43.870.000
995.155 .3·6 0.000
998.80

939.QiG
975.987.75
981..62½
989.33
975.98
989.13
1983.312
990.77
981.80
989.14
982.50
988.13
9176.8;7
986.87½
988.J3
994.71

991.386
982.85
992.37
984.25
993.38
986.01
994.38
987.09
9,93,,33
986.64
994.20
984.82
99'1.85
981.85
989.30
968.30
9'95.22

3.437
3.432
2.8153
3.048
12.473
2.716
2.187
2.531
.2.518
2.'789
2.187
3.043
3.0118
3.558
4.014
4.486
4.021'

995,. 900.10
995.10
992.50
995.990.995.900.995.96
984.17
994.9-1
995.9193.-

988.38
~77.45
985.97'ï.65
988.201
977.20
987.76
976.30
989.23
975.989.976.31
98,2 .80

990.86
980.10
990.10
9r79.60
989.22
977.50
989.90
979. 77
990.23
980.2,Z
Wl.056
982.50
989.83

3.532
3.951
3.912
4.074
4.086
4.4017
3.79<6
3.953
3.661
3.8~,3
3.532
3.503
3.934

65.400.000
47.360.01()0
56.300.000
22.000.000
41.780.000
29.16 50.000
47.640.000
39.120.000
29.250.000
21.450.000
67.420.0,00
42.180.000
26.650.000

f 1.108.670.000 f 1.630.720.000 (transporte,eren)
8

Gegund h .omt uit Loopvoor
tijd
op 0/o

192
9-!
183
98
187
83
6,9
55
9.3

91
1,83

97
189
917
188
9.3
18G
96
,1188
96
186
98
187
97
95
4J3

9--!
1185
92
18-!
96
J88

g7
188
9(7
100
9&
183
9ti

Datum

To<'g-eweze n

Ing-esc h reven

1916

hedrap;

bedrag

IJoog-ste
Prijs

Laag-ste
Prijs

f l.10S.670.000 f 1.630.720.0ûO (tran"port)
1
16.810.000
rn.s10.ooo 9'91.9-1 üï9.1D
"
1 (N°ov.
21.&60.000
29.310.000 99.3.- 938.40
17.67,0.000
18.120.000
990.- 977.13
1 :,
8.3.510.ûOO 996.- 938.1 1D e~· . 81.,800.000

Geg-und Komt uit Loop, oor
op O/O
tijd

970.19
9SD.99
9iD.H
ü9U)O

4.1-38
3.ül-1
4 .191
4.2GO

D38 ..35
992 .70
993.39
99 6.-50
DS0.83
99Ul3
98.J.Ol
991 .108
982.-57
900.94
978.40
988.37½
978.50
989.2,38
978.42

.J.298
.J.011
3.-522
3.417
3.823
3.149
3.162
3.521
3.508
3.539
4.343
4.552
.J.3.J,G
.J.295
cL338

1007.50
1()10.1006.10
101-1.875
101-1.88
lQr0O.- 1015.82
1000. - 1010.lürOO.- 1006. 1000.-

3..J.2-3
2.897
0.967
1.703
1.730
1.537
3.-534
3.9402
4.000

tl.8±

03
183
69

rn20
2 Jan.

:3
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1

36.440.000
F€'br. 107.030.000
J'\frt. ·54.0.fil.000
April 68.680.000
68.510.000
"
Juli
46.'200.üOO
11.320.000
"
Sept.
34.960.rOOO
13.350.000
"
39.180.000
Oet.
55.730.000
.,
Norv. 14.690.000
11.210.1000
"
1Dec. 26.770.000
rn.wo.ooo

+3.3.J0.000
9'9.3.- 987 .5-!
126.720.000 D9'6.- D87.62½
68. 3,5,0 .000 1000.- 991.9.J
73..J.00.000 997.75 995.91
90.660.000 99,5.- 9ï8.10
91.700.000 1000.- <J37.37½
25.900.000 998.979 .38.130.000 994.37½ 988.16 .•090. 000 995.- 978.50.030.000 997.50 988.50
5-3.830.000
994.977 .23
14.850.00û 9•9 5.- 984.50
11.960.000 990.975.27 .510.000 995.- 975 .12.770.0üO 985.975.-

"

1

D7

GG
,(38

37

184
9,"3

185

92
182
9,3

1815
93
182
91
183

f 1.847.rno.ooo f 2 ..329.WO.OOO
S c h ,a t k i s -t-h i 1 j e t
1 Febr. 23.725.000
1 (Mrt. 19. Jg,6 .û0O
1 A1)l"il 19.000.000
1 Aug . 23.610.000
1 SBpt. 12,6.825.000
2 Oct.
10.830.000
1 N ,ov. 123.52,3.0()0
1 Dec.
10.789.000
1
18.386.()00

"

t

€

n.

33.322.000
3.J.559.000
40.535.000
62.234.000
56.1±1.000
3,i.1-17 .000
2 6.822.000
12.935.000
18.386.000

1015.1020.1010.1018.805
1022.50
1020.1060.10~5.~

19.773.000
24.412.000
18.873.000
18.80'5.000
8.2,96.000
19.455.000

1020.- 1000.-

1

1000.1000.1000.1000. l0OG.-

183.

185
38185
182
183
366
366

69

19lï
1
1
1
1
1
1

Mrt.

"
Jmli

16.710.000
24.412.000
8.010.000
14.090.000
7.802.000
16.L07.000

f

263.615.000

,,
April
Mei

f

1030.1017.50
1020.1020.--

1000.1000.1000.1000.-

428.619.3.000 ( transpo,r teeren)

l()r0ö.1002.50
1008.90
1008.1000.80
1007.23

-±.042
3.886
3.646

3.737
3.858
3.81-5

36'6
185
366
366

366
366

Datum
1916

f
2
1
1
17
1

Juli

Oct.
XoL

..

D ec.

] ,)

"
2~ Dec.
Wl 8
2 Apr.
1 }lei
1 Juni
1 Juli
1 Aug.
2 Sept.

1 üct.
1 Nov .
2 Dcc.

Laagste
Prijs

Geg und
voor

28.656.000
27 .1630.000
2L'59-!.000
8 .678.000
2--.L 3216 .000
7.466.0üO
7.677.000

(transport)
1()12,,50 1000.1020.- 1000. 10t30.- 1000 . 1010.- J.000.1006. - 1000. 1005.- 1000.02
1003. - 1000. -

1007.50
1013.12
1008.85
l t003.92
1001.80
1'()00.95
1000.4J1.

21.373.'JOO
l-±:Oi70.100
11.680.'.)010
832.000
12.443.000
18 .0-16 .000
20.963.000
2-!.113.000
16.470.000

40.613.000
15.8-Jû.000
16.578.000
6.754.000
1,3.718.000
2,6.539.000
~6.203.000
24.201.000
16.776.000

1030.10.J!O.10133.1030.1030.1030.,1 015.10L2.38
1013.-

1000. 1000.1000.1000 . 1000.1000.1000.1000. 1000.-

23.900.000
27 .35-!.ûOO
18.126 .000
7.133.000
14.010.000
N.05..5.000
2.8-!0.000
10.653.000
3.3-36.000
3.0ï2.0GO

27.491.000
35.239.000
21.312.000
7.574.000
16.931.000
18.999 .000
19.162.000
13.G53.000
3.-'ltGl.üOO
5.807.000

100-1.1037.50
1040.1015.ltO
1025.1020.liQ20.1010.10
1010 .10
1006.73

LOOO.- lOOI0.9-5
1000.- 10012.44
1000.- 1002.75
rnoo.- 1003.60
1000.1005.10
1000.1003.81
lü0O.- 1007.50
1025.- 100L5,3
J.02,3.- 1001.52.5
1000.- 1001.57

12.0Sl.OGO
17.863.000
4 .710. 000
3.5219. 000
18.36(},000
16.4.J.8.000
2.7013.0001
7.-!73.0üO

102(}.1020.1025.1013.-

T oegeweze n
bedrag

Ingesc hreven
bedrag

2163.615.00û
12.060.000
5.927.000
11.358.000
4.837.000
23.768.000
5.080.0010
6 .014 .000

f 428.695.000

Hoogste
Prijs

Komt uit Looptijd
op D/0

3 .019
1.9413
2.7813
2.898
3.6&6
4.04
4.3163

185
183
18t2
83
69
5'5
42

10ü7 .6J · 3.'ï73
1007. - 3.838
1009.25 3.610
1{}10.2.516
100--!.50 3,610
10()6.87 3.195
1006.36 3.2:79
1001.9,5 4.182
1000.10 4.5-31

366
368

306
1816
185

182
183
182
183

U)l9

2
1
1
1
2

1
1
1

Jan.
:i\frt.

Apr.
Mei
Juni
Juli
Sept.
Oct.

1 Km·.

1 Dcc.
1020
2 Jan.
11.723.000
2 Febr . 2.913.0üO
2.271.000
1 l\Irt.
1 Apr.
3.317.000
2.3S1.000
1 Juli
l G.4.J.3 .000
l Oei.
2.275.000
1 Kov.
1 [)cc.
16 .922.000

1000.1000.1()00.1000.lü-!0.- 1000.102-5.- 1000.1010.- 1000.1mo.- 1000.-

101(),0 ,8-3
1001.5-!
i OOQ.1000.50
10,U.lOOG.lü08.60
1001.51

3.939
4.30--!
4.272
4.185
4.03&
3.7216
3.052
4.2i21
4.245
3.807
4 .3f22
3.929
3.163-!
4.W
3.L312
5.0-!7
4 .16-!
4.891

37

36:6
300

300
366

186
183
184
183

69
97

66
68

37
366
366
3166
3<66

f 645 .598.>QOO f 994.620.COO

Nemon wij 1thans eeni1g e gro01te hypotheekbanken, bij1v. de
N aitiona1e en de Rotter.darnsche, ,am slechts bij .die twee te blij10

'Ven. Hél!re 5 % pandbr.ieven a;ijn .niet ;ver Yan pari gebleven, e,n
de 5½ % rnk1ein aan ,parii en voor die prijzen lwr11den zij 001k in
de laaJtstie :tijden nag s,teeds 1bevredigoode posten afzetiten aa.n
bdeggers, die meer op zelmr.heiid dam oip hoog rente7gemot letten. vV.at die .giroo1:e hypotiheekbanken kunnen doen, zal natuurlijk de Zuiiderzee-1Bank met ihare bij,zondere waarborgen. ,j,n verhoogide maJte kurnne!Il bereii~en.
.
Wijl z.ien dus, dait .in de ilaaitste jaren voor thornderderu millioernen gie1d verkirij,gbaar is ,geweest m de ,richtirng, zooails de
Zuiderzeeweriken ,gefinél!nciier;d moeben wo111den, voor eern rente,noeit bij sohaitkiiist-promessen em -biljetten meestal mi.nider dan
3½ % bedr:ager11de, ibij thypotb.eekbrieven v:3u1 dergelijke eerste
hypatheek1banken hoo•g5tens 'V'an 5 %,tot 5½ %, ,en clat ook neg in
dien allerlaatsten tijd. Aan ,dergelijk paipier is a~tijd beihoerte;
,daar\Voor 1is altijd plaatsing te vinden op 1gunstige voorwaarden. Voor co1n solideering kan dus een 1gunsitig ,tijds.tip wordein
afgewacht.
Hoe 'Sltaat mr. Van Gi}in nu daartegeno1Yer rn.et zijn ï %,
ja eigenlijk 8 en meer procernt?
Ziedaa,r tb.et eerste rac1Jdsel.
Mr. Van Gijn is langen tijd ,thesaur.ier-sgeneraal en een
Jaar la.r11g ,Minisiter van F ,i1n:ainciën 1geweest; hij kent die cijfers
en die feiten dus evengoed als ik. Waarülffi verzwijgt hij die feiten, en beprioe:fit !hij aHeen onrust 1te zac1Jien met zijn opzienbarende 7 %, die ihijl bij ,g ratie toelaat a.ls gro'111dslag van berekening, iterwijl hij zelfs 8 en meer procent als normaal d cet voork!omcn?
Ook in een ainder ,opziaht is de rndeneering van mr. Van
Gijn te eemmmale onjuist.
Een ,gewoon versohijnsel bij crisiissen, als ·wij thans 1d oor,
maken, ri.s, dait geLd eerst zeer duur wo1.1dt, dait daarna allerwege een1e groote irnzinki.ng volgt, en wegens algemeene \'erar.ming en gebrek aan koopkracht eener,zijds een toenemend
vrijkomen van vlüittend geld, anderzijds uit coupons, div:11de,nden, ,o ogsten, enz. tot laige kapitaal-rente lei.dt. Na gmotc
depressies met ti}ldelijke hcoge rente ziet men dan ook ,als reigel
eeDe periode van lage rente aanbreken. Indien men dus eene
voorspelling zou wil1e111 wagen over een 1tij,d vak van 3 5 jaar, dan
1
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zou deze moeten zijn niet doorloopend eene rente Yan 7 ~~ of
hooger, doch hoogst waarschijnlijk eene lage .rernte. X a de UlÏtputting .-an X apoleontische oorlogen zien wij dan ,ook ee.ne
langdurige malaise met lagen rentestandaard optreden.
De ~Iemorie Yan. Toelichting op de ,,\Vet Yan 14 Jurni
1918 tot Afsluirtiing en Droogmaking Yan de Zuiderzee" handelt cok o,-er deze quaestie, en laat ,zich in denzelfden geest
a1dus u:iit:
"DaartegenoNer staat echter, dat wegens de veranderde
omstandiigheden de raming van kosten van den afsluiitdijk en
de 1:\.vee westelijke polders, vergeleken bij die, vermeld .in de
Memorie van Toelic.hrt:in-g van het wetsontwerp No. 223 (Z,i tting 1900-1901) 0!11ige,-eer f 26 millioen hooger is, waar.bij no1g
in aamnerkii:ng is te nemen, dart: de rentevoet voor de te 1besteden gelden thans op 4½ % moet woa.;de,n gestcld, in plaats vian. _
op 3½ %, zooals .i n 1901 werd aangenomen. Niet on1waarnahij'nlijk zal het in de eerste jaren zelfs I1Jiet mogelijk blijken .tegen
dezen renfovoet .g elden op rt:e nemen. Eohter bij een werk van
zoo langen duur als het onderhavige, behoeft ,geen 1Iekening te
worïden ,g ehouden met eene itij delijk sterke verhoogmg van den
rente-Yoeit, welk het gev,oJ-g is van zeer bijzOIIlidere omstandiigheden. ~focht i.n den aa:Ili\~an,g tegen eene hoogere rente da."l
4½ % zijn ,t e leen.en, dan z~ die hoogere rente over de in de
ee-rste jaren opgenomen bedragen daarom nog niet o,-er het
geheele tijdperk behoeYen te worden betaald."
Ln die ).1.emorie wc,ndt dus uitdrukkeli}ik verklaard, dat
,zelfs ·een tijdelijk sterke ,-erhoogi.ng ,-an den rente-voet niet
oYer het geheele tijdperk behodt te worden betaald.
En hier staan wij voor het tweede raadsel. Die ~Iemmie
YaJ1 Toehoht:ing is met het Ontwerp Yan \Vet ingediend bij
Koninklijke Boodschap ,-an 9 Septembe,r 1916, en mede ornderteekend .door den \f.:iinis.ter .-an Financiën "Ant. Yan Gijn". Die
onderteekening heeft dus plaats geYOll!den jn de ,t weede helf.t
van het mmistersohap Yan mr. Van Gij,n. Als ~Iinisiter , an
F ina.ncirn vvas hij mede Yerai.'1.twoordelijk voor dat gedeelte,
althans voor het fina.ncieele gedeelte daarvan. Hij kam. er zich
niet op beroepen, met de uaag om onderiteekeni.ng diei." ~Iemo'ne 0/\-errompeil.d te zijn, want maanden lang had hij meaege12

\
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werkt aan de opstelling dier stukken. In zijn s.tuk in de ,,Haagsche Post" memoreert mr. Van Gijn niet, d at hij zelf als ~hnisrt:er Y-aJil Financiën die meen:ing uitte; slechts is er in zijn betoog
een heel leelijk zinnetje, waarop ik boven reeds de aandacht
vestigde: dat de cijfers m de )Iemorie Yan Toelichting \·an 1916
chet resultaat waren van niet overgelegde berekeningen ! \Yelke
is de bedoeling Yan dat insinuee.re:nide zinnetje? Die bereke1:ingen van des.tijds iin oon Yer:dacht lioht ite stellen? Dan zou hij
als :Yiinister van F.iinanciën ,i ndentijd schromelijk zijn plicht Yerzaakt ,hebben. Welke bereke:r-.,ingen heeft hij hier op het oog?
Enkel de berekening van Tente op rente ,·a...11 de aangenom~n
cijfers? :Maar die is zoo eenrnudig, dat ieder die op zich zelf
k,a,n narekenen. Bedoelt hij dan de berekeni.ng in den ,·crm nn
eene opsitellimg der vermoedelijke kosten en baten? Uit zijne
woo.r.den meen ik dit laatste te moeten opmaken. \Veh1U, die
berekeni.ngen. hebben eene lange ,geschiedenis achter den rug.
Zij waren eerst opgemaakt door de Zuiderzee-Vereeniging;
daarna zijn zij overgemaakt ,door de groote Staats-Commissie
1892-1894. Mert: het oog op de door verloop nm. tijd veranderde omstarr11digheden heeft de Regeering het nuttig geacht die
berekeningen nog eens opnieuw ite laten mak~ door eene speoi,a al ,daarvoor aalilgewezen commissie, bij beschikking \·an
1 November 1913 inge9te:d, welke commissie na .nieuwe zelfstandige berekening bvam tot de hoogere raming als in de
Memmie van Toelichting uiteengezet. Een groot aantal menschen had dus -o p verschillende rt:ij dstippen aan die uitYoerige
beTekenimgen medegewerkt, en die bereken~nge.n ·waren door
verschillende publicatiën gemeengoed gewor.den Yoor ieder, die
belang in deze zaken stelde. Een ~Imister \·an Financiën mag
zich dus niet er op berc~pen dergelijke stukken niet te k51nen.
~1aar er is meer. In de ~femcrie Yan T oeliei½ting ( o-p blz.
27 u,î;tgave der Zuiderzee-Vereeniging) 'ü}ordt ,:en.uezen naar het
verslag ,dier ccmmissie, , ,hetwelk aan de leden der StatenGeneraal is toeigezonden", en als bij.lage is het Yerslag dier
Ccmmissje bij de )fomorie \,im. T oclichting ge,-oegd : zie blz.
52 t01t 80 - waaronder 8 pagina's met niet anders dan becijfeirÎllgen van de uitga Ye Yan "Ha!1 delingen en Bijlagen met
Ontwerp Yan \Vet", enz., door de Zuiderz ee-Vereenigin g in
13

uitgegeven). Als ,Mä,n,iister 0I1Jdeirteeik,ea11t m.r. V,ain, Gijn dus
eerrie Memonie VaJn Toelic!hting, waarin hij veriwijSJt naar het
VerS1lag ee111e1r bijzondere oommi:ssie met berekening, waarviain
il1ij cin de "Haagsahe Post" van 18 December 1920 verklaa'I"t,
,dat die cijfers !het Tesu.1Jtaat rzijn van "niet overgelegde
berekerui1n gen' '.
1920

\Vij staan hier voor h,e1t ;raadsel, ,daJt een ouid--1MiniSiter, in
een artikel, 1geplaatst Îll1 een ,blad, dat ,iin iheit .aligeimeen tot
ontspa.!I1rningsleotuur dient, O'Ver boord ,goa,:Îit de 'Vera111bwoordelij1k heid, die hij ,ze~f als 1\.fonis.ter op ziah ,genomen heeft; dait
deze schrijver met groote oppervl akk,ighe~d 1thairns enkele losse,
en n,i,t steekiho,u dende ibe.w,e:riingen ten 1beste ,g,eeft in ,adibrekernden
rzin over het ernstige werk ,v an dr.i,e ,g r1ootelie en kleinere Co1mmissiën, opges1teLd iin achtereein1V1olgoode jaren meit het doel
ioders stamdpu.rnt .aan de ,door den ,tijd gewij1ûgide rnnsta;nd.igbeden: te toetsen; dat hij op ihet ,p unt v.an de ove1r[egging dier
bereke111i11Jgen zelfs iin strijd komt met .zijne eigen vir-oegere
ver/klaring; - en dat alles geschiedt 1i111. ee.n Viorim, ,die op iz.ia!'l
rzelf ,t ot de ,gi:100,tste \">erbazing aanlei,diirng ,gee:fit, ruder een
sensaitioneel opschri:fit "D roogmakirng der Z uiiderzee" ,, Zij zal
kosten 2120 millioen" ,, Zij zal een verlies 01p1eiveren van 924
millioen", eene ánkleed.i,n,g v,a111. iredaotie, ,die bij eetn recfame voor
schoensmeer mis,sohioo ,t oe1aathaar .zou zij111, doch -d,i,e men niet
bo,ren een a,r.tikiel van een geleerid man zo u \'er1W1adhre.n !
1

1

'\Vij staan !hier voor een r:aadsel, hoe mr. Va'll Gijn op een
<let1gelijke wijze heeft ku111111en schrijven, en da.it r.aadS:eû. kan m. i.
äll.1een opgelost wrnden, 1indien wij andere oms,tainidigheden ,ook
daarbij ~n aanmerkirng nemen; het 'Stuk :i,n die "Haaigsohe Post"
zelf 1geeft aaniwij.zinge,n ,v oor die oplossiirng :i,n die r:ichtiinig.
"In September 1916 gelukte die caimoufLaJge v1a;n de hoogere
ireëele kapitaal-rente met behulp va1I1 siterke uiitbre,i ding ~an de
ruilmiddelen nog zóó goed, da,t de Min1isiter va.in. F 1inanoiën wel
m et eene 4 % Staats,leeninig moest k omen, iwilde ihij ,niet het
Rijk tegen eene hooger.e ,rie.nte doen leenen da!Il, v1eu:isahille111de
groote gemeenten."
Ziehier wede:r eene insinuatie die met het eigenlijke onderwerp
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van het ,artikel fe11telijk 1I1Îe1ts heeft uiit te sitaan. Camouflage is
opzettelijk met vooribedachben rnde iets doo,r kl111s.tmiddelen
rverb,ergein voor de o01gen van waarnemern. W1ie wi1de nu ,i n 1916
camoiufi1eemn? Om •redenen. die ai! •zoo dikwijls u~teengeizet zijn,
heieu:schte er eerne ,t ijdelijke ge1druimte, zoodat velerlei eimisé;ies
à 4 % -te ip1aaJt:sen waren. De Minister van Financiën deed dus
v;olkomen izijn plácht om de Jeening 1916, ,g root f 125.000.000,
op eene ,ba;s11s van 4 % uit ,te geven. De groote lmerS1daling, lait<"r
ook !bij die leening ~nigetreden, vond hare oor,zaa,k voornamelijk
in de steeds ,girootere bijdragen, .cl.ie ,teigein een ,allengs va!Il 4~ tot
5 % oploopeTIJd re.n1te.Jtype wenden uiitgegeven onder een publiek,
dait niet 1bere11d was zóovieeil in zoo korten tijd op te nemen; van
carrnouflaige ~s daair:bij geen sprake geweesit.
Niettemin werpt mr. van Gijn die Leschuldigiill.g oip. Dit
gerv,al ·s taat 1I1:Ïeit op zich zelf, het is slechts één ui.it een lange
ser,ie, waar/bij mr. 'Van Gijn besohu1dig.ingen werpt naar het
hoofd va.JU degenen, die het niet in alle o,pz ichten met hem eens
!Zijn. Een merik:1waardig voorbeeld ,daarivan level.'t ook dezer
d,a,gen weder een artikel ûrri die "Nieuwe Co11I1aint" Yan 27
December 1920, Av;ondbJaid, getiteld: ,,Mr. Treub en de Geldquaestie''. Ik za:J. idaawp niet verder ingaan 1 ) , C1mdat ik dergelijke persoo111lijke aaJ111vallen ,i!Il een zakelijk debat zeer afkeuren:swaar.di,g vind. Jk moesit slechts even hierop wij·zein, omdat mT.
v.an Gijn zijin. a,rtikeJ aal1'vinig met eene poging om de waarde
der cijfers iin 1916 in het algemeen te ondermijnen onder die
be8ahu1digim,g v,arri camoufla,ge, en omdat die persoonlijke
aarnval~en bij hem ee.ne heblbelijkheid zijn geworden, en blijkbaar
iin zijne apvabtm,g eene zekere kracht in de ,r edeneering hebben
verkregen.
1

•'J

Ik heb ,tot nog toe ,nagenoeg a.Jlee111 gesproken over de
eco1nomisohe zijde Yan de.n aanval ,ran mr. Van Gijn op de
onderneming va.in. de ,afsluiting en drooglegging d er Zuiderzee,
en ter verklaring enkele andere zakem daarbij gehaald. Laten
wij nu eohter de cijfers zefren van het betoog van den heer V am
1

) Mr. V a.111 Lubte,i,ve,ld gaf reieds onla,n gs in het- , ,IIa111deJsblad''
van 1 N 0 1veimbe1J: 1920 ,e1ene bloeml.ez!Ïillg uit die persoonlijko
aanvaUen.
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Gijn eens nagaan, en dan kan wederom blijken hoe oppervlaikki,g
rzij111 ibeto0ig is.
Mr. Va111 Gijn berekent, dat de uitgaiven, oors.prnnkelijk
geraamd op f 220 mi1lioen, .bij een irente-voet ,r.an 7 % met
berekening van rente op rente, aan het ei111de va111 iheit 35s.te jaar
ges1tegem. zijn tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1.060 miilL
Mr. V.a1n Gijn berekent verider, dat de sommen,
als jaarlijksche nie1:!to pacht-opbrengs:t van
de 11a 15, 20 en 25 jaar ,g ereed gekomen
pcilders 01111tvaingen, en ,rente op rente belegd,
izullen bedraigen . . . . . . . . . . . . f 310.000.000
Na het 36e jaar zullen
de vier polders
aan
pachtsommen op bre.111gen
f 1 5 , 537,600 per jaar.
!Mr. Vam Gij111 kc1ipitaliseert
die op een bedrag van f 221,950,000
maaJ~t rt:e zamen rond

f

532 mill.

blijft na 35 jaar een tekomt aan kapitaal va111 f
528 mill.
Wegens de daling va.n de koopk,racl1Jt van !het gie1d m oeten
v,o1gens mr. Va1n Gijn alle ,g,etai1le1t1 met ,twee rverrneniigvu1d.igd
wmtden. Dus verdubbelt hij dit betdraig van f 528 millioen tot
een tekor;t van f 1.050 mil1ioen.
T iwee omstand~gheden komen eoh1ter nog ,t en 1giunste van de·
cijfers der iko1sten-rekeini1111g, 1te weten: de Regee11ing !heeft ,bij het
wetsiontwerp 1voo11gieste1d jaarlijks f 2 millioen à fonds, pe11diu
als een J.1eserve te storten, ein veirder worden door de afsfoiting
1111diriecte v-oo-rdeelen verkreg,en van verbetering van waiters.tamtd,
minder olD!de.nhoud van dijken achter de afsluiting, we.":ik:e door
de R eigee11i!Il'g op f 66¼ miillioen zij,n ger.aamd. Mr. Van Gijn is.
bereid die in a:fibrek te brengen, e111 becijfert d~n aJidus:
Neem het na.deeJig saldo als borven vam . . .. . .. . . . . .. f 528 milL
Af te itrekken d e kapitalisatie der indirecte voord celein van.1 de afsluiting", mrnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 66 mill.
blij:fit 1netto tekort...............
16

f 462 miill.

Transport.
Transiport f 462 mill.

Die s1tJ01rbina- v:a11i f

2 mi.l!1ioein jaarlijks in een extra"'
.
r esertve ·z,al met dezeltde berekenin1g van ,rente
oip 111erute, v,olgens Mr. Véllil Gijn" bedragen,
na lhiet 14e jaar f 43.5 millioen, en na het
35ste jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

f

I 78

mill.

Heit nieltbo tekorit Vélln boven W01I1dt dus na aftrek
dier ;reserve à fonds peridu ,t erug,gebracht op f 284 mill.
In aanme1rking nemende tde ve11miindering v.an de
g,eilidsw:aairide bij de tegenwoordige gehalveerde
koopkracht van den gulden (,de woorden varu
mr. Van Gij111), a:noe:1:len deze cijfers van 462
el111 284 millioein dus met twee ,vel1ffienigv'lll1di1gd
wot1den, M iz.oo k101mt mr. Van Gijn tot zijn
opll-Ïenbéllrenide cijfers vam.:
een! verih:ets, .zolllidèr aftrek ,der ,reserve vain . . . . . . . . . . . . f 924 miiJ.l .
.en na aftrek der reseI'Vie v.am1 . ... . .. . .. . .. . . . ... . .. . .. . . f 568 mill.
Sij a,l ,deze schijnbaair logische beivekeningen hee:fit mr. V aITT/
Gij1I1J echiter een geweldige fout begaan, w.aamu-iit blijkit, da.it zijn
berelkening op 1ZiÏoh zelve ,al even mank rgaat 1als. ,z ijn redeneering
-o·veir 1de111 rerntev;oet. Hij heeft namelijk v;erget!en, rdc1Jt die
~nJd-iiooote vioo,rtdeelen c1Jd f 66 III1Û,1 hoen per jaar, rreeds. allen
ver~regen zij1I1J in het 9de of rnde j,aa·r, ,w3Jllneer de ,afsfoitin1g
v1oil!tooiid zaJ izijin. Bij de berekening V3J!l a.1!1.e cijfers, tZ-oawel van
laisteni als •v.an baten, V3JI1, rienJte op rente bot het eirud-j,a ar, heit
351ste, w:3fill!11eer de ·s1ot1baJ,ans moet ,war.den opgemaakt, moet dus
minste!l!s sieder:t het 9de oir I ode j aaJr ook over da:t tbedr-aig ad
f 66 miil.1il()lel1J rente op renite WO!r.dein he:reket11d.
1Diit doeirude in11oot moo itot 1de voi1gende 1berekenit11.g komen:
Het 1siaJ.do ,tekort _voLgerns Mr. van Gijn bed1ïaag1t
na heit 35ste jaair, .rente op ren1te à 7 %.. .... f 528 mill.
Wam.neer ,m en op de f 66 miU. ook ,de hereken-iing
:v:an reinite op rente ,t oepast, ver,tegeniwoordi1ge,n, deze na het 35s.te jaar ook eene waa'l."de
van ranJd .......................... . _ ................ . f 400 ffi11l.
Blijk ..... H< ~ ..

f

128

mill.
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Transport.
Transport f 128 mill.
Brengt men dan in minder-ing de res,eirve, door de
stortim.g ,~an f 2 millioen per jaar Jte ikiweeken,
die ~fr. Yarri Gijn ,o ok in aftrek brengt en wehlre
na het 3 5s.te jaar eene waa-rde vertegernwoorf 178 mill.

dan .blijkt er ten slotte eene winst overgebJeYen
te zijn van rond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 50 mill.
Violgens :Yir. V,an, Gijn ma,eten alle cijfers da111. met
twee ,-ermeni1gvuldig.d weir:den, ,dus •volget111S
de :berekenings-me:t:'hode Van. Gijn blijft eir
izelfs bij een.en rentevoet van 7 % eene
zuivere winst ,-an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . f 100 m-ill.
Dr. Haalmeijer, een ,w iskundige te Amsterdam, was ook
tot deze conclusie gekomen.
Van v,-elke zij de men het antike:l van Mr. V.an Gijn dus
beschmiwt, moet men slechts tot het ·r esultaat komen, dat zijne
nx:l.eneering niet ,deugit en dat zijne condus·iën foutief zijn.
De heer Van Gijn heeft met zijn artikel iin de "Haagsche
P.cst" ,-an 18 December 1920 sloopers;weirk verr:icht, rt:emvijl wij
juis,t :i111 deze zware tijden allen moeten medew1eDken tot opbouw
Y,ain eene betere ,t oekomst. Laten wij hopen, dat hij op dien
verl-:ee11den. weg zal terugkeer,e n door zijn an.gelijk Ï,n rt:e 0ien en
daan-oor rondweg uit .te komen, hetgeen aan ,zijn overigens
fair kairakrt:er best mogelijk moet zijn. :Y.I:ocht dit 101rwerhoo,p,t
niet he.t geYal zijn, dan zal hij vermoedelijk het g,ro0ite werk
van de Zuiderzee niet kunnen .treffen, doch cp den duur skchts
de sLcoping Ya.n zijn eigen reputa:t,ie :b ewerken. ~1oge deze
misstap hem leeren wa.t bescheidener in zijn optreden. ,te worden
en wat minder afbrekend in zijn critiek op anderen.
Amsterdam, 4Januari

1921.

).1R.

G.

VISSERIKG.

Voorzitter der Zuiderzee-Vereeniging.
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NASCHRIFT.
In .de "Haagsche Post" Yan 8 J.anuari 1921 komt mr. Va:1
Gij.ni terng op zijn ,a,r:tikel v,an 18 December \"Olri:gen jaars. Hij
erken<!: ,achter.na. daari:n eene fout :te hebben ,gemaak,t, waar.cp i k
in de .borve!Il!S!taande ar,tiikels ,de aandaciht heb gevesti-gd. D e
enkenning v.a.a.1 12ijne fout .zou op :zich zelve zeer sympél!thiek
hebben !kunnen zijn, en ware ,da;t ridderilijk geschied, dan zou
hem daidel-ijk de ihand gereikt koonen zijn. ).Iaar ihelaas, moe.-;.t
het vorige a:r.tikel van den heer Van Gijn Yooral als oppernlakki g
en: oruverstaindig ,w orden betiteld, zijne apologie \'an 8 Ja11Uari
staait op veel lageir ,tr:ap.
,,Nu :het artikel aan den Zuiderzee-Raad is gerem-oyeerd,"
aldus schrijft de heer Van Gijn, ,, wil ik niet langer Yerzuimen
openlijk mijne fout te herstellen." Goed ,gesproken ! ~1aar waarin
bestaat die ,r oyale ,t erugneming Y,an eene foutie\-e aantijging?
Dat mr. V:an Gijn \-erlde:r :i.n een duister betoog, ,vaarbij hij zió
in allerlei bcchteill wrin,git, wil aantoonen, dat hij, langs een
anderen weg redeneerende, toch wel ito,t een zelfde ongunstig
resultaat kon komen, en dat hij ten slotte zijne aanitij.ging van dat
gr.oote !Verlies toch \,;oJJhcJJu,dt. Zijne redeneering gaart: hierbij al
even ma,nik als -die in heit eerste a:Ptikel, om dezelfde reeds door
mij opge;geYen ·r edenen, ,doch hij maaktt iboH111dien eene nieuwe
rekenfout, waarnp dr. Haa1meijer elders jn dit :blad bepaaldelijk
de aandacht l\res.ti,g t. ,:, ) ~'laar het leelijke is, dat mr. Van Gijn
zich niet ,o ntziet om nu met twee nieuwe insinuaties aan te
komen, om te ,trach:ten de door hem aange,-allen partij in den
hoek te drijven. Dait zijn ar.tikel doo-r den ~finister naar den
Zu~derzee-Raad .is gernnwoyeerd, vindt hij blijkbaar o:n aan*) Zie bij-la.ge.
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,g enaam, en iteirecht, wia11t die Raaid van deskurudi,g en za~ zijn
,c1J11tikel ,gemakkelijk kunnen onitleden; macl!l" rrnr. Viam. Gijn
insinueert nu, dat uit dit feit vau verwijzing naar den ZuiderzeeRaad blijkt, dat die becijferinigen van lzem voor !zet Departement
van vVaterstaat iets nzeuws bevatten! Op ,g rond ihiervain ,g aat hij
de kennis 'V3l1 z.aiken bij dat Depairtement ii111 diiit opzicht :i111 een
ongunstig licht .stellen, en ten ,t weeden anale laait ihij zidh in.
kwetseruden vorm uiit O!Ver .d at Departement, en ,c)IVler de directie
der Zu:üderzee-Werken: dat bij deze niet de gewoonte schijnt te
zijn om ziclz voortdurend door becijferingen op de hoogte te
houden in hoeiverre veiraJ1Jderingen aanJ.e~ding moeten geven om
opnieuw erins1ti,g ,t e ovemwegen, of men met werken moet v,o,on.'it•g aan. (Cul'S.Ï.iveer:ing iVain mij, G. V.). De d.ireotie der Zuiderzee-Werken ·zal zeker nieit de ,g ewoonte hebben cm der.gelijke
ongegrionde :berekenin,g en 1volg,ens systeem-Va;n Gij111, op te
maken! Zij heeft iwel beter werk te doen. Doch wij zijITT! hier
wederom verzei,Ld ,ger.aakit ,i,n de ,gmv01ne manier v,an ,Sit:rijrden van
mr. Via.in Gij~, die .Îil1 perS1oonlijke 1aantij1giinJgeru ·zijne kradht
wenschil: rt:e zo,eken ,o m zijn tegenstainder af ,te maken. Indien
de onjuiS1t:hie:iid zijner 1bewe11i;n1g en d3Jll later iten violle :waridt
aangetoOI11d, ein hij ongelijk moet erkennen, meent hij ite lmrrmen
:vol'Staan met de verklaring, dait hij zich "veil"ig:Ï!st" hee:fit. Voor
lhem is de Q:aak daarmede uit. De ,aangieva!hleni ipair'tijen
ibeschouwen de ;zaak dan- echter nog 111,iet uit; en, ,z,oo zial deze
aé1Jl1/Vla1 van mr. V.an Gijn thans bij den Zu,iiderizee~Raa;d in
behanideling klüa:nen, niieit uit v,rees, nii.eit omdait dilt ,,,iets nieuws"
zou e:ijn voor het Departement vam, W 3Jterntaat, :ziooals hij
msinueert, maair teneinde het v,oUe licht te faten v,allen op .de
0I1Jdeug,delijkil:ie~d zijner bewe11ingen eni op tde ,01111gepaste wijze,
waarop hij .insinuaties s1in1gerit naar heit hootd vian anderen, op
gmnd van zijne "vengissingen".
Am ste

;r

,d a m, 8 Januari I 92 I.
MR. G. VISSERING,
Voorzitter der Zuiderzee-Vereeniging.
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BIJLAGE.

DE FINANCIEELE ZfJDE VAN DE DROOGLEGGING
DER ZUIDERZEE.
Ln de "Haagische Pos:t" van I 8 Dec. 1.1. trachtte onze
oud-imitrni•s ter ,nan financiën, mr. dr. A. ,yam Gijn, cene
sensat:iiocr1eele belichting ,r.a!n :bovetrstaand onder:werp te geven.
Viam, diJt ·air.tik-el schreef ,~k een korte kritiek, welke 3 Jan. ter
.opnemirng .aan de , , H. P.'' werd gezonden en waaruit ik het
,,.o1gende :aanhaal:
· ,,Mr. Van: Gijn wil md groot ,gcbaa:r de waarde rn.n de
indii-;ecte , noor:deelen van .den afsluitdijk op 66} milii oen
aannemen . Gelij,k maJg werden aamgenomcm k omt de afsluitdijk
in 8 ,jaar k:ilac1;r en 66¼ milhoen na acnt jaar zuHcn. tegen 7 ~~
aan het e:iind v,an 35 jaar zijn .g egroeid •tol 41 I millic511 . De
heer V.a1111 Gijn ·vel'.]g.is1t zioh dus het bagaitel ,·a,n 690 millioen."
(41 I mi1lioen ver.mi.nldt>rtd met 66 millicen laat 345 millicen en
dit vermenigivu1di,g,d met 2 .in ,·erband met .de koopkracht van
het 1gcld.)
,Mijt11 :s tukje ,wer,d niet geplaatst, maar wel be,,.atte het 7 Jan.
ver.schoo,e n nummer ,der "H . P ." een tweede artikel ,·an mr.
Va:111 Gij!n. DaaJrin erkent hij, althans. in principe, de hierboYen
ge;s.ig.naleeride fout. Hij voegt de medededing tee, dat hij de
verigiissing direct na publicatie zag, ·d och ,aam anderen de
gelegeil'he.ird;;wi1de ,geYen -hem erop at.temt te maken. Daar eohter
lbetr-mfende kir.i1tiiek uii,ubleef, wenischte hij, nu heit artikel aan den
Z,uider.zeenaaJd is gerernvoyeerid, zelf zij.n lapsus. te herstellen.
Teekenend is, ,,~oor tdit tweede artikel, dart mr. Van Gijn om
zijn oonclus,ie min of meer op de been te h cuden, openlijk en
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be.dekt ,g aat 1torncn aa:111 zijn premi·s sen va.111. drie weken 1V1J1oeger.
Bedekt ,giebeu11t ,dit, waa:r blijkiba.ar de ikapitaa.1waarde der
i1ndi~ecte Vîoorideelen 111iet meer op 66 :mil'h1oen wor:dt ,geste1d,
da.air tooh 66 crnillio:e n na I 5 j aair (het ,g ebal I 5 lij kit overigens
il.1Jo1g-a.l pessimi-:>tisoh) ,tegen 7 % ,n a 35 jaa:r ,gegr1oeid is fot 255
mil:lioen, wat rr1a ia:fitrek Vlain de in rekeninlg ,gebr:achte 66 milhoen
toc:fu. nog I 89 1aver1aat, ,aana:nerkeilijk meer dan .de in ihet 1ai11bikel
.genoemde I 3 I. Deze I 3 I mi1lioen zijn :blijl{lbaar V1erikregen u i.t
de op 3 mi1lioen ,g estdde jaa11lijksche vi00I1deelen. Toch :wo1:dt
il110\g 1S1teeids 111:a 35 jaa:r 66 milli,oen in mi11Jder.ûn1g :g ebriacht, wat
blij.k!~ .uilt het cijfer 662, da.it dioor af.trek 1VaJ11. 262 uit 924 is
ontstaan. Deze .di:soontinuitei,t lijkt uibelr:st 10[1110igiÎ!sch. Jammer
d,aJt de sdhrij1vier ,z ioh niet de moeite: getr1oost heeft een en ,a.J111der
plausibel te mélJken, spr01ngen ,i n een redeneeri:n,g :zijin II1U eenma.ail
s.leahts door enkelen 1te vo1g,en.
DR.
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B. P.

,HAALMEYER.

De Zuiderzee~Vereenigfng
heeft
achtere~nvolgens
•
u; .
uitgegeven:
1887. Technische Nota n°. 1: betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderz~e, de Wadden en de Lauwerzee
1887. ·Nota n°. 2: de invloed der afsluiting oy de waterk èering der
· provinciën langs de Zuiderzee . , . . . • . . • . • . •
1888. Nota n0• 3: de invloed der afsluiting op de waterloozing der
provinciën langs ·de Zui~erzee . • . . . ·. . . . . .
1889. Nota n°. 4: de invloed der afsluiting op de waterverversching
der provinciën langs de Zuiderzee. De invloed der afsluiting
op de scheepvaart der Zuiderzee . . . .. . . . . . .
1890. Nota n°. 5: de constructie en de kosten van den afsluitdijk,
de sluizen en de bijkomende werken. De voor- en nadeelen / to.der afsluiting buiten verband met de droogmaking
1891. Nota n°. 6: resultaten der terreinwerkzaamheden van 1889
en 1890 . . . . . • . . • • . . • • •
•.•
·a. grondboringen.
'
b. stroommetingen.
c. diverse metingen.
1891. Nota n°.7: De droogmaking met schetsonderwerpen der verschillende in<1îjkingen . . . . · . ,. . . . . • . . .
•189.l. Nota n°. 8: Vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. . . . . . .
1892. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het Dagelijksch Be~
stuur naar aanleiding der resultaten van l1et techniscli onderzoek
vervat in de acht Nota's . . . . . . . . . . . . . . f 0.50
1892. Endiguement et Dessèchement du Zuiderzee • . . . • . 11 0.50
I. Considérations éconotniques de la Zuiderzee-V ereeniging
II. Discours, prononcé par M. J. M. TELDERS.
1894. Uittreksel uit het •Verslag der Staatscommissie. . . . . . ,, 0.25
1895. Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee . . . . . . 11 0.25
Antwoord van S. J. VERMAES op hoofdartikelen "Nieuwe
Rotterdammer Courant".
1899 De Economische beteekenis van de Afsluiting en Drooglegging
der Zuiderzee door H. C. VAN DER H0UVEN VAN Ü0RDT en
Mr, 0. VISSERINO . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1.50 .
1901. Ontwerp van Wet tot Afsluiting eQ Droogmaking van de
· Zuiderzee met toelichtende memorie. . . . . . . . . . ,, 0.60
1901. De Economische beteekenis van de Afsluiting en Drooglegging
der Zuiderzee, door H. o. VAN DER H0UVEN VAN Ü0RDT en
Mr. 0. VISSERINO. Tweede he-rziene en bijgewerkte tfitga_ve " t.50
1905. • De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee in de beide
Kamers der Staten Generaal . . . . . . . . • . . . . ,, 0.50
1905. Deel I. De Zuiderzeevisscherij, Rapport eener Commissie van
Onderzoek.
Deel II. De Rapporten aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid met Nota van Beantwoording der ZuiderzeeVereeniging
• . , . . • . . . . . . • . . •
,, 1.-

1906. Deel III. Rapport van de Nederlandsche Heide-Maatschappij
over de Zoetwatervisscherij in het toekomstige IJ selmeer en
in de wateren der droog te leggen polders . . . . . . .
1908. De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee in de beide
Kamers der Staten Generaal, uitgegeven door de ZuiderzeeVereeniging. Deel II . . . . . . . . . . . . . . . .
1911. De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee . . , . . .
I. De voordeelen van de voorziening der provinciën Friesland en Noord-Holland met zoet water.
II. Staten-Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen
voor 1908, 1909, 1910, 1911.
III. Voorloopig Verslag Ile Kamer over het Wetsontwerp
tot drooglegging der Wieringermeer.
IV. Handelingen Provinciale Staten van Noord-Holland najaar
1910.
V. Inzending ter Landbouwtentoonstelling te Deventer in
luli 1909.
1911. De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee. Vervolg 1911.
Verslag van de Commissie, uitgenoodigd door het dagelijksch
bestuur van de Zuiderzee-Vereenigir.g, ingevolge besluit van
het algemeen bestutlï in zijn~ vergadering van 6 Februari
1909, om verslag uit te brengen over de vraag:
in welke mate gewapend beton in uitgebreiden Ëin van
toepassing kan zijn bij den afsluitdijk, de meerdijken, den
bouw der kunstwerken, enz. ter bezuiniging bij de uitvoering, onder behoud van gelijke deugdelijkheid, in aanleg
en onderhoud. Met 4 kaarten . . . . . . . . . . . .
1912. Ontwerp van Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de
Zuiderzee met toeiichtende .Memorie. Met 1 Kaart. 2e druk
1914. De Afsluiting en Droogleggir.g der Zuiderzee . . . . . .
I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de
Werkeloosheid.
II. Staten-Generaal. Behandeling der Staa tsbegrootin gen
voor 1912 en 1913.
III. Verzameling C. LEEMANS. Bruikleen aan de Nederlandsche
Maatschappij.
IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tentoonstel!:ng op
Scheepvaartgebied, Amsterdam 1913.
1916. De Watervloed van 13-14 Januari 1916 . . . . . .
1917. Deel I. De Afsluiting en Droogmaking der Zuiderzee.
Deel II. Weerlegging van bezwaren. Uitgegeven door de
Zuiderzee-Vereeniging. Met 1 kaart . . . . . . . .
1917. Stormvloeden langs de Noordzee- en de Zuiderzeekusten door
P. H. GALLÉ. Adj.-Direct. K. N. Meteorol. Instituut . . . .
1918. Verhooging van de stormvloedstanden op de Friesche kust,
tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee door C. W. LELY,
ingenieur van den Rijkswaterstaat.
Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting
van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en
Groninger kusten door J. KOOPER, hoofdingenieur van den
Provincialen Waterstaat in Groningen . . . . . . . . .
1920. Handelingen en Bijlagen van de beide Kamers der StatenGeneraal betreffende het ontweïp van vv·et tot Afsluiting en
Droogmaking van de Zuiderzee . . . . . . . . . . .
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E ZUIDERZEE-VEREENIGING is opgericht is het jaar 1886,
en heeft sedert dien tijd een zeer uitgebreid onderzoek
ingesteld naar de technische mogelijkheid om de Zuiderzee door
een grooten dijk af te sluiten, en gedeeltelijk droog te leggen,
en naar de economische en finantieele gevolgen van deze werken.
Zij heeft hare bevindingen gepubliceerd in een groot aantal uitgaven.
Men wordt lid van de Zuiderzee-Vereeniging door zich als
zoodanig op te geven bij den Secretaris of den Penningmeester.
De contributie bedraagt minstens f 5.- per jaar. Een hoogere
contributie wordt wegens de groote kosten der Vereeniging gaarne
aanvaard. Aan de leden worden gratis toegezonden de uitgaven
der Vereeniging, sedert hun toetreding als lid verschenen. De
vroegere uitgaven der Vereeniging zijn, voor zoovere de voorraad
strekt, tegen de daarachter vermelde prijzen bij de N. V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. BRILL te Leiden te verkrijgetl.
Op het oogenblik van het verschijnen dezer uitgave zijn
Secretaris: Mr. C. J. PEKELHARING, Nieuwendijk 121 Amsterdam,
Penningmeester: Jhr. Mr. J. F. BACKER, Keizersgr. 639 Amsterdam.

