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Den loop der gebeurtenissen doorgronden, zijn tijd kennen, snel
besluiten, kloek durven, zijn eenige van de vele eigenschappen,
waaraan een goed koopman behoort te voldoen. Dat zij ook bij
onze Nederlandsche kooplieden in het algemeen en bij den Rot-
terdamschen handelsstand in het bijzonder niet ontbreken, bewijst
een kort overzicht van de wording en den eersten groei onzer
Nederlandsche Handelshoogeschool.

Nadat in den loop der jaren in het buitenland op meerdere plaat-
sen ook voor de hoogeschoolopleiding van den koopman door
oprichting van daartoe bestemde inrichtingen was gezorgd en ook
in ons land een toenemend aantal verspreide stemmen hare wen-
schelijkheid en noodzakelijkheid had bepleit, kwamen na verschil-
lende voorbereidende besprekingen in het begin van Februari
1913 vijftien Rotterdamsche heeren bijeen ten einde tot meer
vaste plannen te komen. Op hun initiatief werd op Dinsdag 29
April 1913 door een Comité van oprichters, ter vergadering bij-
eengeroepen door den President van de Kamer van koophandel
en fabrieken te Rotterdam, in de vergaderzaal van deze Kamer de
Vereeniging tot oprichting eener Nederlandsche Handelshooge-
school gevormd. In dezelfde maand zette men in eene „Memorie
inzake de vestiging eener Nederlandsche Handelshoogeschool te
Rotterdam" aan den Handel uiteen, hoe „steeds meer zoowel in
binnen- als buitenland de behoefte gevoeld [werd] den toekom-
stigen koopman eene meer wetenschappelijke opvoeding te ge-
ven", en dat hierom een hoogeschool gewenscht was met het
doel, „1° aan volwassen jongelieden, die in den handel wenschen
te gaan, zoowel algemeene ontwikkeling als de noodige vakkennis
te geven. 2̂  toekomstige leeraren aan handelsscholen op te leiden.
3° kooplieden en personen, die een aan den handel verwant vak
uitoefenen, de mogelijkheid te openen, zich in bepaalde onderdee-
len van de handelswetenschap verder te bekwamen. 4<> consulaire
en diplomatieke ambtenaren, journalisten e. a. in de gelegenheid
te stellen kennis van de handelswetenschappen te verwerven".
De studietijd zou in den regel niet langer dan twee jaren duren»
opdat de studenten niet te laat in de praktijk zouden komen en
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