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'Onzen leider en vriend gewijd'
Geert Bekkering
Ge rrit Klaassen ( lg70- 1920) kr eeg ee n
zee r fraai grafm o nument o p de
Ooste rbegraafplaats en dat had hij zeke r
ve rdiend . Op 3 1 augustus 1920 schree f
Tubantia dat 'een korte z iekte zeer snel het

leven sloopte van die z o krachtige
onderwijz er van school 6 '. Hij w as een
ec hte persoonlijkheid , iem and van w ie
kracht uitgin g en die 'al zij n gaven wijdde

aan de verh~ffing van den ondctwijzersstand.'
Hij w as j arenlan g voorzitte r van de
afde ling Ensche de-Lo nne kc r van de
Bond van N ed erlan sch e O nde rwijzers.
Voor de S.D .A.P. was hij bestuurslid en
vaak re dac tielid van het weekblad 'De
N ieuwe Tijd' . Ook in de Ge he elo nt houdersbond was hij een vo oraa nstaande
perso onlijkheid . Van af de oprichting
van de N ed erlandse Verenigin g tot
Afsch affing van Alcoholhoudende
dr anken , afde ling E nsche de , wa s hij
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voorzitte r en teven s voorzitte r van het
Plaatselijk Drankw eer- C omit é. Daarn aast zat hij ook in de Com m issie van
Beh eer van het G .J. van H eekp ark .
Deze 'algemeengeachte vriend en medestrijder' werd door ee n gro te stoet van
m en sen naar zij n laatste ru stplaats gebracht. 'Ook de leerlingen z ijner klasse vo(~dell

hun geliefden meester naar de laatste rustplaats. Tr~{felld was het te aanschouwen, hoe in
menig oo~~ dier kleinen bij het verlaten IlaII het ste~fllll is een traan blonk.' D e h eer
Klaassen sto nd hoo g aangesc hre ve n als o nderwijzer en o pvoede r, m aar aan het
graf werd o p zij n ve rzoek niet gespro ke n . H et pra chtige grafi110n ument is 'onzen
leider en vriend gewijd'. H et heeft als m ot to : 'Indien 't gcmeen u roept, versorgt het als
UI l'

eygen (Vondel)'.

Om ee n indruk te geven van de sfeer waa rin rond die tijd h et drankmisbruik
een ro l spe elt, is het intere ssant o m te lezen w at er juist toen aan de Minister van
Arbe id werd gev raagd:
I C wordt er in arb eid erskringen m eer sterke drank gedro n ke n?
2C als dat zo is, ka n dat dan komen door de w erktijdverkorting en de vrije
zaterdagm iddag?
3c wa t is er tegen ee n eventue le toen am e van het drankgebruik te d oen ?
Vijflandelijk vakce ntrales wa ren , samen m et het N ation aal Com ité tegen
Alcoholism e, voor het beantw oorden van die vrage n b en ad erd door de minister.
Prof Slotem aker de Bruïne m o ch t achte rhalen wa t de feit en en oorzake n w aren .
Do eltreffende m aatr egelen ter ve rbe te ring w ilde m en ook voorste llen . Er
w erden twee studenten gevonden die de cijfers boven tafel moest en br engen .
Da arv oor ko nden ze sim pe lweg naar de o pbre ngst van de accijn zen kij ken . Z e
gingen oo k landelijk de pr o cessen ve rbaal bestuderen. D aarn aast kwam er een
enquê te door de vakbonde n, m et behulp van hun plaatselijke afdel ingen.
H et zal duidelijk zijn dat h et nooit gelukt is om het alco ho lm isbru ik te
bet eu gelen. Ook tegenw oordig is alco ho lm isbru ik, men name ro nd
uit gaan savonden , no g stee ds ee n probleem . W e h ebben w el ee ns de indruk dat
de m ensen teveel gel d en vrije tijd hebben , n iet ec ht m oe w orden en te weinig
vers tand hebben . W aarschijnlijk heeft de zeer kr achtige o pvoeder en
o nderwijzer Ge rrit Klaassen m et ee n gro te soc iale visie , in zij n eige n o mgeving
ee n heel positie ve bijdrage geleve rd aan de bestrijding van het dr ankmisbruik.
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