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Rob van Ginkel 
INGEKOMEN ] 9 JUNI 1925 

'De Afsluitdijk voltooid, de visserman berooid' 
De strijd van Texelse vissers om Zuiderzeesteun 

Begin augustus 1900 hielden Zuiderzeevissers een vlootschouw, waarmee ze protesteerden 
tegen de nog vage plannen tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. 
Ook een Texelse blazer nam eraan deel, ofschoon de vissers van het Waddeneiland zich wei
nig zorgen over de directe gevolgen van de eventuele uitvoering van die plannen maakten. 
Achttien jaar later kwam de Zuiderzeewet tot stand. Daardoor raakten Texelse vissers ver-
ontruster over de consequenties die de afsluiting voor hen en hun bedrijf zou kunnen heb
ben. Een groot visgebied, waar sommigen de haring- en ansjovisvangst uitoefenden, zou af
gesloten worden. Bovendien meenden ze dat het uitstromende zoete IJsselmeerwater de on
dergang van mossel- en oesterbanken zou betekenen. Maar vooral vreesden ze dat collega's 
uit andere Zuiderzeedorpen, in wie ze geduchte concurrenten wisten, zich metterwoon op 
het eiland zouden vestigen. Die mededingers zouden, zo dachten de Texelaars, hun traditio
nele territoria gaan bevissen. 

De Zuiderzeevissersvloot hing bij de afsluiting van de Zuiderzee de vlag halfstok en er 
ontstond een rijmpje, waaraan ik de titel van dit artikel ontleen: 'De Afsluitdijk voltooid, 
de visserman berooid'. A l spoedig nadat in 1932 het laatste gat in de dijk was gedicht, bleek 
dat het werk grote gevolgen had voor veel Texelse vissers. Ook zij raakten door de afsluiting 
berooid. Het is een in bredere kring vrijwel onbekend gegeven. Aan de gevolgen van de af
sluiting zijn diverse studies gewijd, maar daarin wordt met geen woord over het lot van Texel
se vissers gerept.1 

In mijn beschouwing zal ik stilstaan bij de gevolgen van de Zuiderzeewerken voor hen, 
hun langdurige strijd om als belanghebbende bij de Zuiderzeesteunwet erkend te worden 
en de nasleep van deze ingrijpende transformatie. Voor mijn betoog heb ik onder andere 
gebruik gemaakt van archiefmateriaal, rekesten, kranteberichten, jaarverslagen, rapporten 
en interviews met oud-vissers. Alvorens de aanloop tot en de gevolgen van de afsluiting en 
het gevecht om Zuiderzeesteun te beschrijven, zal ik kort ingaan op de Texelse visserij ge
schiedenis tot 1932.2 

De Texelse kustvisserij 

Eeuwenlang al bevisten Texelaars de wateren rond hun eiland. Vooral de oestervangst was 
lange tijd van groot belang. Toen die in het midden van de 19e eeuw ging kwijnen, verlegden 
de eilanders hun activiteiten. Ze schakelden over op de winning van zeegras (of wier), de 
garnalen-, haring-, geep-, paling-, bot- en rogvisserij, de ansjovisvangst en het vissen op mos-

1 P. K u i n , Het eiland Marken (Groningen 1932); C . Plomp, Urk. Sociografie van een eilandbevolking (Alphen aan den 
Ri jn 1989); C . Plomp, 'De toekomst der Zuiderzeevisschersbevolking', Economisch-statistische berichten (23 de
cember 1942) 593-596; H . A . H . Boelmans Kranenburg, 'De afsluiting van de Zuiderzee en de visscherij', 
Economisch-statistischeberichten (23 december 1942) 590-593; M . A . J . Visser, Enkhuizen. Hoeksteen van Westfriesland 
(Enkhuizen 1950); A . Schaper, De IJsselmeervisserij (Utrecht 1962); K . W . J . M . Bossaers, Zuiderzeevissers. Geschie
denis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer (Zutphen 1987). 

2 Zie hierover uitgebreider R . J . van Ginkel , Tussen Scylla en Charybdis. Een etnohistorie van Texels vissersvolk (1813-
1932) (Amsterdam 1993). 
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selen, wulken, alikruiken en kokkels. Deze bedrijvigheden werden overwegend uitgeoefend 
door vissers uit Oudeschild en het gehucht Oost. De Oosterenders gingen tegen het eind van 
de 19e eeuw ter platvisvangst op de Noordzee. Als dat bedrijf niet loonde, namen ze op de 
Wadden- en Zuiderzee ook wel tijdelijk deel aan de garnalen- en ansjovisvangst. 

Het Texelse visserijbedrijf kende wisselvallige resultaten. De vangsten vielen dikwijls te
gen. Was er al eens sprake van de spreekwoordelijke wonderbaarlijke visvangsten, dan kel
derden de prijzen, zodat er voor de visserlieden na harde arbeid weinig overschoot. Schraal
hans was in de meeste gezinnen keukenmeester. Tussen 1870 en 1895 heerste er echter onder 
Texelse vissers in het algemeen welvaart. Door de aanleg van spoorwegen was het aantal 
markten aanzienlijk uitgebreid en steeg de vraag naar en de prijs van vis navenant. De Texel
se vloot groeide van 80 schepen in 1870 tot 175 in 1895, bemand door ruim 500 koppen. Texel 
telde destijds zo'n 6000 inwoners, zodat het economisch belang van de visserij groot was. 

Maar in het midden van de jaren negentig verzeilde het visserijbedrijf in een diepe crisis. 
De malaise was vooral te wijten aan tegenvallende garnalenvangsten en de uitbreiding van 
de Nederlandse vissersvloot, die een verzadiging van de markt teweegbracht. Daarbij kwam 
de concurrentie van stoomtreilers, die grote hoeveelheden vis aanlandden. Daardoor be
reikten de prijzen een dieptepunt en werden vissers die op de zeilen voeren in een nadelige 
positie gemanoeuvreerd. De financiële situatie van Texelse vissers verslechterde. Velen ga
ven er de brui aan en zochten werk bij boeren of op het vasteland. Tegen 1914 bestond de 
vloot nog slechts uit 100 platbodems en was het aantal bemanningsleden tot 250 gedaald. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kenterde het tij. Op verschillende plaatsen in het buiten
land kon niet worden gevist en met name in Duitsland werd de vraag naar geconserveerde 
vis - vooral mosselen - groot. De Texelaars profiteerden daarvan en gingen ter mosselvisse
rij. Maar de vrede was nauwelijks gesloten of de eerdere malaise keerde in volle hevigheid 
weer. Opnieuw slonk de vloot: 56 zeilvaartuigen en 23 vletten werden in 1931 bemand door 
175 vissers. De mosselvisserij verloor haar betekenis en de Oudeschilders richtten zich weer 
vooral op de garnalenvangst en wierexploitatie, terwijl Oosterenders als vanouds de platvis
visserij op de Noordzee ter hand namen. Inmiddels hadden Oosterenders wel vier kotters 
in de vaart gebracht en was een deel van de zeilvloot gemotoriseerd. 

De neergang van het Texelse visserijbedrijf na 1895 moet in het oog worden gehouden 
wanneer de gevolgen van de Zuiderzeewerken ter sprake komen. Men zou wellicht geneigd 
zijn om de daarop volgende ellendige toestand uitsluitend toe te schrijven aan de effecten 
van de Afsluitdijk. Maar al lang vóór de aanleg daarvan was er van een florerend kustvissers-
bedrijf op Texel nauwelijks nog sprake. 

Tussen hoop en vrees 

Ver voordat de plannen aangaande afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee 
concreet gestalte kregen, werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijke gevolgen voor 
de bevolking van Zuiderzeeplaatsen. Dit werd uitgevoerd door de 'Commissie tot onder
zoek van den tegenwoordigen toestand van de Zuiderzee-Visscherij en aanverwante bedrij
ven. Het beeld dat zij in 1905 van de toestand van de vissersbevolking en van de daarvan 
afhankelijke toeleverings- en verwerkingsbedrijven schetste was uiterst somber. Welvaart 
trof de Commissie vrijwel nergens aan, veel jongeren poogden werk buiten het visserijbe
drijf te vinden en het waren vooral ouderen die een moeizaam bestaan uit de visserij bleven 
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Afb. 1. De haven van Oudeschild met enkele blazers, een scheepstype dat door Texelse vissers veel 
gebruikt werd. 

peuren. 3 Ze voorzag dat allerlei takken van visserij door afsluiting teniet zouden gaan en stel
de voor om oudere vissers te pensioneren en jongere een tijdelijke ui tkering te geven. M a a r 
vissers stonden - ook toen al - wantrouwend tegenover overheidsingrijpen. Daa rom werd 
in 1911 een intermediaire organisatie tussen regering en vissers opgericht: de Zuiderzeevis-
serijraad. In de raad waren de meeste vissersplaatsen rond de Zuiderzee vertegenwoordigd, 
maar de Texelse niet, waardoor ze geen zeggenschap in het advieslichaam hadden. 

Kor t nadat het besluit om de Zuiderzee gedeeltelijk in te polderen in 1918 was genomen, 
werd de Zuiderzeeraad ingesteld, die de regering moest adviseren inzake allerlei aangele
genheden betreffende de Zuiderzeewerken. Voor vissers was de 'Commiss ie inzake de scha
deloosstelling van de Zuiderzeevisschersbevolking' van belang. Deze stelde plannen op over 
f inanciële tegemoetkoming aan vissers die door de afsluiting schade zouden lijden. D e Z u i 
derzeeraad wendde zich in 1920 tot alle Zuiderzeegemeenten met het verzoek op te geven 
welke scheepseigenaren en nevenbedrijven daarvoor in aanmerking zouden komen. 4 D e 
raad richtte zich ook tot het Texelse gemeentebestuur met de vraag welke schade de plaatse
lijke vissers naar verwachting zouden lijden. Het lokale bestuur speelde de vraag door naar 
de Oudeschilder en Oosterender vissersverenigingen. D ie belegden een gezamenlijke verga
dering en antwoordden dat ze 'na ernstige overweging tot de overtuiging [zijn] gekomen dat 
bijna alle Visschers woonachtig op Texel, groote schade zullen lijden bij genoemde indi jk ing ' . 5 

Ze vreesden dat de mossel-, oester- en ansjovisvisserij verloren zouden gaan en dat na de 
afsluiting honderden vissers van elders aan de garnalenvisserij zouden gaan deelnemen, 

3 Verzameling van rapporten uitgegeven door de Zuiderzee-Vereniging I en II (Leiden 1905/1906). 
4 Bossaers, Zuiderzeevissers, 129-134. 
5 Brief aan de burgemeester, 10 maart 1920, Gemeentearchief Texel (hierna G A T ) , inv.nr K-861. 
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daar er weinig alternatieven waren. Dat zou voor de vangsten en de opbrengsten van de 
vangst - de besommingen - van Texelaars nadelig zi jn. He t gemeentebestuur bracht deze 
boodschap over en vroeg de Zuiderzeeraad of de Waddenzee onder de Zuiderzee viel en zo 
niet, waar dan de grens getrokken werd. Het deed dit omdat vissers die uitsluitend op de 
Waddenzee visten, meenden ook schade te zullen ondervinden. D e raad antwoordde dat de 
Zuiderzee bezuiden de l i jn Wie r ingen-P iaam viel , zodat de Waddenzee er niet toe gerekend 
werd. Wel meende de raad dat de visserij benoorden de Afslui tdi jk nadeel zou gaan onder
vinden. H ie rop vooruitlopend stelde hij voor bij het invullen van vragenlijsten, die aan de 
vissers gezonden zouden worden, een splitsing te maken in de verdiensten uit het gebied ten 
zuiden en ten noorden van de denkbeeldige l i j n . 6 

D e vissers kregen de vragenlijsten kort daarop, maar die bleken geheel toegesneden op 
de situatie aan de Zuiderzeekust en niet op de Texelse toestand, waardoor beantwoording 
voor velen te ingewikkeld was. Bovendien waren er veel onbekende factoren. D e secretaris 
van een vissersvereniging schreef: ' H o e groot die verschillende nadeelen zul len zijn, valt ... 
niet te zeggen, zelfs bij benadering niet. M e n hoopt er het beste van, doch vreest evenwel, 
dat de schade van beteekenis zal kunnen zi jn. E n zoo de gelegenheid tot het korren van week
dieren en het vangen van garnalen minder wordt, dan spreekt het van zelf, dat ook de neven
vakken, als handel, zeilmakerij , het smeden van korren, enz. daar mede onder zullen l i j 
den. ' 7 De Zuiderzeeraad wilde toch zoveel mogelijk gegevens over de bedrijven van po ten t i ë 
le belanghebbenden, zodat die in hun administratie opgenomen konden worden en zij 
'mocht onverhoopt de afsluiting inderdaad schadelijke gevolgen voor hen hebben, in de ter
men voor eene tegemoetkoming kunnen vallen' . 8 

M a a r al spoedig bleek dat de regering de Texelse vissers niet wilde laten delen in de aan 
gedupeerden te verstrekken tegemoetkoming. Toen na 1918 de malaise in de visserijsector 
opnieuw toesloeg, kwam voor de Zuiderzeevissers een tijdelijke steunregeling tot stand, 
waarvan echter Texelaars uitgesloten werden. He t eilandbestuur wendde z ich tot het minis
terie van Binnenlandse Zaken en betoogde: 'He t w i l ons voorkomen, dat de Texelsche vis-
schers over het algemeen financieel i n dezelfde omstandigheden verkeeren als de Zuiderzee-
visschers. A l s bijzondere omstandigheid komt daar nog bij, dat geen der Texelsche visschers 
z ich kan aansluiten bij een werkloozenkas. He t is onder de visschers alhier n.1. zonder uit
zondering gebruik, dat zij varen op z.g.n. deel en met den schipper gezamenlijk de kost aan 
boord betalen, waardoor zij allen worden aangemerkt in eigen bedrijf werkzaam te z i jn . ' 9 

Het antwoord van de minister was teleurstellend: de tijdelijke steunregeling was niet op de 
Texelse vissers van toepassing en zou dat evenmin worden, omdat zij 'niet kunnen worden 
gerekend te behooren tot de categorie Zuiderzeevisschers ten behoeve van wie door mij een 
steunregeling is getroffen'. Ze moesten hun eigen bonen maar doppen en 'mochten zij steun 
behoeven, dan dient daar in te worden voorzien door de gewone organen van armenzorg ' . 1 0 

Het vormde het voorspel van een gevecht om geografische definities, waarbij de regering 
een benepen houding innam. Cent raa l voor het kabinet stond het al dan niet aan de Zuider
zeekust woonachtig zijn, niet of vissers buiten dat gebied door de afsluiting nadeel onder
vonden. Gemeentebestuur en vissers beriepen z ich op kaarten en op aardrijkskundige wer-

6 Brief van de Zuiderzeevisserijraad aan het gemeentebestuur, 31 maart 1920, G A T , inv.nr K-861. 
7 Brief van J . Daalder aan het gemeentebestuur, 5 oktober 1920, G A T , inv.nr K-861. 
8 Brief Zuiderzeevisserijraad aan gemeentebestuur, 14 oktober 1920, G A T , inv.nr K-861. 
9 Brief van het gemeentebestuur aan de minister van Binnenlandse Zaken, januari 1921, G A T , inv.nr K-861. 
10 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan het gemeentebestuur, 26 januari 1921, G A T , inv.nr K-861. 
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ken die de westelijke Waddenzee als noordelijke Zuiderzee aanduidden, maar konden de be
trokken bewindsman aanvankelijk niet vermurwen. 

Deze perikelen vonden plaats nog voordat de Zuiderzeesteunwet daadwerkelijk was aan
genomen: dat gebeurde pas in 1925. Belanghebbenden waren zij die op 1 mei 1918 eigendom 
in een Zuiderzeevisserij- of nevenbedrijf hadden (eventueel hun weduwen) en degenen voor 
wie dat bedrijf een hoofdmiddel van bestaan vormde. Zij kwamen in aanmerking voor een 
uitkering, een tegemoetkoming voor waardevermindering van eigendom, krediet, scholing, 
arbeidsbemiddeling of het recht op uitoefening van de IJsselmeervisserij. In 1932 werd de 
Rijksdienst ter Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet ingesteld en werden plaatselijke com
missies benoemd die nagingen wie recht op steun had. Maar de Rijksdienst beschikte en 
stelde de hoogte van het steunbedrag vast. Texelaars konden echter nog steeds geen aanspra
ken op Zuiderzeesteun maken, omdat zij buiten het in de wet gedefinieerde geografische 
domein van de Zuiderzee vielen. 

Vooralsnog legden de eilanders zich bij de toestand neer. Pas toen de Zuiderzeewerken 
in volle gang waren, begonnen ze te beseffen dat de consequenties daarvan groter zouden 
zijn dan ze hadden verwacht. Over het algemeen zagen ze de toestand somber in. Maar er 
waren Texelaars, zoals degenen die met kommen (staande netten voor de ansjovis- en ha
ringvangst) visten, die verre van pessimistisch waren: 'De voorspellingen waren dat het hier 
op Texel eigenlijk een goudmijn zou worden, om reden dat de Zuiderzee niet meer open was 
en al die vis op de Wadden zou blijven zwerven. Het tegenovergestelde was echter het geval', 
aldus een in 1909 geboren oud-visser. Met de dichting van de Afsluitdijk wijzigden stromin
gen en stroomsnelheden en de daarmee gepaard gaande verzandingen hadden ingrijpende 
gevolgen voor de fauna en flora van de Waddenzee, terwijl de afgesloten Zuiderzee niet lan
ger als kraamkamer voor veel vissoorten fungeerde. 

Gevolgen van de afsluiting 

De gevolgen dienden zich spoedig aan, het eerst in het zeegrasbedrijf. Ongeveer tachtig vis
sers en zeventig niet-vissers namen daaraan deel. Nog voordat de stoommachines met de 
laatste happen zeeklei op 25 mei 1932 de Zuiderzee afsloten, ging het in het zeegrasbedrijf 
al mis. Reeds een jaar eerder viel de oogst blijkens het gemeentelijk jaarverslag tegen: 'Het 
wordt duidelijk, dat door de afsluiting van de Zuiderzee en het vlugger op- en afgaan van 
eb en vloed weinig wier op de glooiingen der zeedijken zal aanspoelen. Dit bedrijf zal voor 
Texel grootendeels verloren gaan'. Twee jaar later heette het dat de zeegraswinning 'door 
die afsluiting vernietigd is'. 1 1 De aanleg van de Afsluitdijk maakte voorgoed een eind aan 
het wierbedrijf. Volgens de Texelse vissers waren de sterker geworden stromingen en zand-
verplaatsingen daarvan de oorzaak. Biologen meenden dat een wijd verbreide schimmel
ziekte in het wier, die in heel het Noordatlantische kustgebied werd waargenomen, de boos
doener was. Zij erkenden echter dat terugkeer van het zeegras door het hogere zoutgehalte, 
de hogere stroomsnelheden en de gewijzigde eb- en vloedstanden bemoeilijkt werd. 1 2 

Om alsnog aanspraak op Zuiderzeesteun te kunnen maken, was het voor de Texelaars 
zaak aan te tonen dat het verdwijnen van het wier een gevolg van de afsluiting was. Onder 

11 Gemeentelijke jaarverslagen over 1931 en 1933, G A T , inv.nr P-164. 
12 K . Boonenburg, 'Het verdwijnen van het zeegras rond Wieringen', Uit het peperhuis 2e serie (1960) 229-241. 
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druk van wierwerkers en de gemeentebesturen van Texel en Wieringen (het centrum van 
het zeegrasbedrijf), werd door het ministerie van Waterstaat in 1935 een commissie inge
steld. Deze commissie Defoer moest de oorzaken van de achteruitgang van het zeegras en 
de daarmee mogelijk samenhangende achteruitgang van de visserij onderzoeken. De vissers 
en het gemeentebestuur hoopten dat haar rapport 'den minister aanleiding geeft de wiervis-
schers te erkennen als belanghebbenden in den zin der Zuiderzeesteunwet of zoo noodig be
reid zal zijn een wetswijziging te bevorderen, waardoor deze erkenning mogelijk wordt'.13 

Twee commissieleden (wethouders van Den Helder en Texel) zagen inderdaad verband tus
sen de kwijning van het wierbedrijf en de aanleg van de Afsluitdijk. Maar de meerderheid 
wees een 'mysterieuze wierziekte' als de oorzaak aan. 1 4 Wel meende de commissie dat Texel
se wierwerkers enige tegemoetkoming zouden moeten krijgen, omdat hun collega's beneden 
de Afsluitdijk die ook genoten. Dat zou dan niet in het kader van de Zuiderzeesteunwet moe
ten gebeuren, maar op een andere wijze. De commissie beviel dan ook aan 'te bevorderen, 
dat de mogelijkheid van tegemoetkoming aan de Heldersche en Texelsche visschers door het 
daartoe aangewezen departement, dat van Economische Zaken, met aandacht onder ooge 
worde gezien'.15 Doch steun bleef uit. 

Over deze voor Texelaars teleurstellende uitslag heerst nog steeds verbittering. Eén van 
de wiermaaiers, geboren in 1900, betoogde: 'Na de afsluiting verdween het wier en die biolo
gen hielden maar star vol dat het een ziekte was, maar je wist wel beter. Maar ja je bent maar 
een gewone visserman. Voor een hoop vissers hier was het een hele klap want in het wier 
verdiende je een goed stuk brood, maar dat was in een klap naar z'n mallemoer. ... [Het 
werd] een grote kale vlakte en het [wier] is ook nooit meer terug gekomen.' Hij wees op de 
snellere getij stromingen en het toegenomen zoutgehalte en concludeerde: 'het is wel toeval
lig dat de dijk dicht ging en het wier verdween. Maar een groot deel van onze broodwinning 
was weg'.16 Dezelfde man verhaalde: 'De geleerdheid zei "'t is 'n ziekte", maar het is wel 
goed - 't wier raakte schoon weg, en dat kwam door die dijk'. 

Door het verdwijnen van het zeegras gingen sommige andere vis- en schelpdiersoorten 
die zich in het wier ophielden minder gedijen. De stand van alikruiken, paling, geep en gar
nalen ging daardoor hard achteruit. In 1933 had 'de vangst van garnalen, vroeger hoofd
zaak, ... niets meer te beteekenen'.17 Bovendien verschoof het seizoen waarin er in de 
Texelstroom veel van deze schaaldieren te vangen waren. Waar dat aanvankelijk vooral in 
winter en voorjaar geschiedde, bleven de garnalen in de winter nagenoeg weg en kwamen 
ze in voorjaar en zomer. In de zomer was er juist minder vraag, terwijl het aanbod groot 
was. De Texelse wintergarnalenvissers hadden daarenboven een monopolie: elders werden 
in de winter geen garnalen gevangen, zodat de Texelaars meestal relatief goede prijzen had
den weten te bedingen. Om toch inkomsten te verwerven, legden velen zich toe op de vangst 
van ondermaatse garnalen, die door een visdrogerij in Oudeschild tot eendevoer werden ver-

13 Gemeentelijk jaarverslag over 1935, G A T , inv.nr P-164. 
14 Rapport van de Commissie [Defoer] tot onderzoek naar mogelijk verband tusschen de afsluiting van de Zuiderzee en den toestand 

van de wiervisscherij en andere visscherij benoorden den afsluitdijk (z.p. 1935). Zie ook C . J . A . Reigersma e.a., Rapport 
omtrent de invloed van de wierziekte op den achteruitgang van de wierbedrijven (z.p. 1938); N . Dankers, 'Zeegras in de 
Waddenzee', Waddenbulletin 3 (1989) 120-123. 

15 Rapport Commissie [Defoer], 44. 
16 B. Koning , 'Texel en de wiermaaierij', Uitgave Historische Vereniging Texel 14 (1990) 19-25. 
17 Gemeentelijk jaarverslag over 1933, G A T , inv.nr P-164. Ypma schrijft dat de Waddenzee door het verdwijnen 

van zeegras 'schoner' werd, waarbij de visserij eerder voor- dan nadelen zou hebben gehad. Kennelijk was hij 
slecht op de hoogte van de ontwikkelingen in de Waddenvisserij na 1932. Zie Y . N . Ypma, Geschiedenis van de 
Zuiderzeevisserij (Amsterdam 1962). 
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Afb. 2. Bedrijvigheid aan de visafslag van Texel, waar vooral Oudeschilders hun vangsten aanland
den. 

werkt. De aanvoer was echter zo groot, dat een quotering werd ingesteld, waarbij iedere vis
ser een aantal manden daags mocht aanvoeren. 

Ook de uitvoer van consumptiegarnalen naar Frankrijk werd vanaf 1934 gecontingen-
teerd. De export werd verder gehinderd door een Franse invoerbelasting van 30% en een 
waardevermindering van de franc. De ongeveer 80 garnalenvissers kregen het hard te verdu
ren. In 1936 greep de overheid in via de Nederlandsche Visscherijcentrale, waarbij vissers 
aangesloten moesten zijn. Er werd tot een bepaald maximum steun verleend op de aanvoer 
van garnalen. Voor de vissers bood dit enig soelaas: gemiddeld kregen ze zo ƒ 4 , - a ƒ 5 , -
per week per schuit extra inkomsten. Desondanks bleven de verdiensten ver beneden het 
normale niveau. Voor wulken werden in hetzelfde jaar door 'de centrale' eveneens quota en 
prijzen vastgesteld. Juist de vangst van wulken, die onder de nieuwe ecologische condities 
gedijden, was voor vissers uit Oudeschild en Oost steeds belangrijker geworden. 

De haringvisserij leefde na de afsluiting kortstondig op. De haring trok, net als ansjovis 
en geep, in het voorjaar de Zuiderzee binnen om daar kuit te schieten. Door de dijk was dit 
onmogelijk geworden en grote scholen werden erdoor gestuit. Volgens vissers lag de dijk vol 
kuit en konden ze de haring zonder veel moeite aan boord scheppen. Maar na een paar jaar 
was het gedaan met de trek van de haring langs deze route en bleef ze nagenoeg weg. Alleen 
tijdens de najaarstrek vingen de Texelaars nog wel wat haring, maar dan was ze vrijwel niets 
waard. 

Op Texel visten enkele vissers met kommen en fuiken. Ook zij werden door de afsluiting 
getroffen. Eén van hen herinnerde zich dat het reeds snel bergafwaarts ging: 'Die jaren van 
'33 af, toen was er eigenlijk al weinig meer te verdienen. We vingen nog wel een paar harin
gen, maar lang niet voldoende. Allengs werd het minder. Maar enfin, wij hebben het toen 
volgehouden met die kommenvisserij. We wilden het niet opgeven, je hoopte almaar dat het 
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nog weer beter zou worden. Maar het werd eerder slechter.' Hoe slecht blijkt uit een opgave 
van een kommenvisser die met twee zoons werkte. In het seizoen 1930/31 verdiende ieder 
een inkomen van circa ƒ1700,-, in 1932/33 was dat tot onder de ƒ700,- gedaald.18 

De Oosterender Noordzeevissers hadden daarentegen nauwelijks hinder van de afslui
ting. Voorzover ze dat wel hadden betrof het vooral het wegvallen van de haring- en ansjovis
visserij en de afnemende garnalenvangsten. Vooral wanneer het weer in de wintermaanden 
te slecht was om buitengaats te werken bleven de Noordzeevissers binnengaats. Dat deden 
ze ook wel wanneer de garnalenvisserij goede verdiensten opleverde. Oosterenders hadden 
het voordeel dat zij nauwelijks op de Zuider- of Waddenzee visten, maar al langer op de 
Noordzee actief waren. De nieuwe toestand bespoedigde bovendien de algehele overschake
ling op de Noordzeevisserij. Dat konden Oosterenders ook doen, omdat hun financiële 
draagkracht groter was dan die van Oudeschilders en Oosters. Aan hen ontbrak het aan de 
mogelijkheid om zich via investeringen op de Noordzee te richten. 

De vangsten in de kustvisserij holden in het algemeen achteruit, met uitzondering van 
die van wulken en puf- of nestgarnalen, die echter weinig opbrachten. De totale waarde van 
de aangevoerde vis, schelp- en schaaldieren op de belangrijkste visafslagen waar vissers uit 
Oudeschild en Oost hun vangsten afzetten - die van Oudeschild en Den Helder - daalde 
scherp. De Oudeschilder afslag zette in de acht jaar vóór de afsluiting gemiddeld bijna 
ƒ72.000,- per jaar om, in de acht jaar daarna ongeveer ƒ46.000,- per jaar. In Den Helder 
ging de omzet over dezelfde perioden gemeten achteruit van gemiddeld bijna ƒ547.000,-
naar bijna ƒ230.000 - jaarlijks.1 9 

De teruglopende vangsten en opbrengsten hadden grote gevolgen voor het inkomen van 
Texelse vissers. Bedroeg het jaarinkomen van Oudeschilder garnalenvissers vóór de afslui
ting ƒ 1000- tot ƒ1600- , dat inkomen kelderde in 1933 tot plusminus ƒ 2 5 0 - a ƒ 4 5 0 - , 
maar dat was dan ook een uitzonderlijk slecht jaar.2 0 Talrijk zijn de klachten die door Texelse 
kustvissers werden geuit over de daling van hun verdiensten met gemiddeld 50 tot 60%. In 
1934 en 1935 raakten al bijna zestig vissers in de werkverschaffing.21 Echtgenotes en moe
ders, die het huishouden beredderden en het huishoudgeld beheerden, moesten maar zien 
hoe ze met het karige inkomen de eindjes aan elkaar knoopten. De geograaf Tjaden, die in 
deze periode onderzoek op Texel verrichtte, schreef: 'De vissers ... lijden op het ogenblik ar
moe. Dit is vooral zo erg, omdat niemand ooit had gedacht, dat de gevolgen van de afsluiting 
voor hen zo rampspoedig zou zijn. De vermindering kwam geheel onverwacht, wat bij de 
mindere verdiensten, als gevolg van de malaise en door de slechte economische toestanden 
(teveel aan arbeidskrachten dus ook voor hen werkloosheid) nu dubbel erg voor hen is; in 
't bijzonder voor de ouderen. Velen verkeren dan ook in zeer moeilijke omstandigheden.'22 

Dat er zo weinig verdiend werd, had zijn weerslag op het onderhoud van de vaartuigen. 
Velen bezuinigden daarop en deden niet langer de scheepswerf van De Wijn in Oudeschild 
aan, maar lieten hun schuiten droogvallen op een ondiepte - die al snel 'de bedelaarshelling' 
werd gedoopt - en krabden ze daar zelf schoon en zetten ze in de teer. Als het niet anders 
kon lieten ze hun scheepje met blik beslaan om zich de kosten van vervanging van rotte hout-
delen te besparen: er werd dan gezegd dat een schip zijn 'doodshemd' aankreeg. Van ver-

18 S. Schreur, De ontwikkeling van de visserij van Texel (Haarlem 1953). 
19 Berekend op grond van de tabellen in Schreur, De ontwikkeling, bijlage 5, 1-2. 
20 Brief van het gemeentebestuur aan de minister van Waterstaat, 31 januari 1934, G A T , inv.nr P-747. 
21 Brief van de vissersverenigingen aan de Tweede Kamer, jun i 1936, G A T , inv.nr P-747. 
22 G . G . M . Tjaden, Het eiland Texel (z.p. 1937). 
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n ieuwing in de Oudeschilder en Ooster vloot was geen sprake meer. He t scheepsdeel -
meestal een derde van de besomming - werd steeds meer gebruikt om in het levensonder
houd te kunnen voorzien. J a n van der V i s , zelf kottervisser en gemeenteraadslid, zei tijdens 
een in apri l 1936 gehouden raadsvergadering: ' H u n vloot, ... voor vi j f jaar nog piekfijn, ziet 
er nu uit als een opgeteerd zaakje. ' 2 3 Sommigen haalden er met hun arbeid zelfs de onkosten 
niet meer uit en lieten hun schuit aan wal liggen. 

Waar de f inanciële draagkracht van Texelse vissers afnam, kregen winkeliers en leveran
ciers minder vertrouwen in hun kredietwaardigheid. Velen eisten contante betaling, waar 
ze eerder op de pof hadden geleverd en wisten dat ze, als er goed besomd was, hun geld zou
den krijgen. N u op de lat schrijven onmogelijk werd, kregen vissers het dubbel moeilijk. 
M a a r leveranciers en winkeliers waren - net als vishandelaren, de zeilmaker, de scheeps-
smid, de mandenmaker en de garnalendrogerij - natuurlijk zelf ook gedupeerd. In de jaren 
dertig lieten de berichten in de plaatselijke krant er geen misverstand over bestaan dat de 
situatie uiterst penibel was. Inde Texelsche Courant van 5 januar i 1938 verscheen bij voorbeeld 
het volgende bericht: ' In vele gezinnen wordt veel minder thuis gebracht dan door iemand, 
die in de werkverschaffing werkt; de nood is dan ook hoog gestegen. D e winkeliers klagen 
geducht. O o k de schuiten komen door de slechte verdiensten in het gedrang. Het derde of 
kwart deel is lang niet voldoende om de diverse reparaties enz. te betalen, zoodat alleen het 
allernoodzakelijkste geschiedt; zeilen e.d. kunnen slechts met behulp van derden worden 
aangeschaft. A l s men bedenkt, dat een garnalennet met toebehooren ƒ 5 0 tot ƒ 7 5 kost en 
soms geheel verspeeld wordt, krijgt men eenigszins een idee van het risico, aan het bedrijf 
verbonden. A l s de verwachting bewaarheid wordt, dat deze toestand eerder zal verslechte
ren dan verbeteren, ziet het er voor de visschers en voor Oudeschi ld en de kleine visschers 
te Oost en Oosterend slecht uit.' 

M a a r de Texelse vissers bleven niet l i jdzaam op hun ondergang wachten: ze sloegen de 
handen ineen, wezen de overheid op hun ellendige toestand en probeerden ambtenaren en 
poli t ici ervan te overtuigen dat steun hard nodig was. Zoals een oud-visserman me vertelde: 
'De sfeer i n de crisisjaren was opstandig; het was de tijd van de bloei van het socialisme. Het 
ontstaan van Oudeschi ld als het 'rooie dorp' is toen begonnen.' B i jna 56 % van de Oudeschi l 
ders stemde bij de kamerverkiezingen van 1933 op de S D A P . M e d e v ia die partij werd de 
strijd om steun gestreden. D e vroegere schoolmeester V i n k uit Oosterend, die naar D e n 
H a a g was verhuisd, meende al vèr voordat de situatie echt nijpend werd 'dat de Tesselsche 
visscherlieden zich zoo lang mogelijk zelf trachten te helpen, maar juist daardoor menig ge
z in i n grooter nood verkeert, dan de buitenstaander vermoedt. W i e er buiten kan zal heusch 
niet o m steun vragen; doch waar gevraagd wordt is het dan ook volstrekt noodzakeli jk ' . 2 4 

E n noodzakelijk werd die steun inderdaad. 

De strijd om Zuiderzeesteun 

D e Texelse vissers waren al sinds het eind van de 19e eeuw georganiseerd. Z i j vergaderden 
vanaf 1931 met grote regelmaat en zonden een niet aflatende stroom brieven en telegram
men over hun verslechterde situatie naar de gemeente, het provinciaal bestuur van Noord -

23 Texelsche Courant, 11 a p r i l 1936 . 
2 4 B r i e f v a n K . V i n k a a n he t g e m e e n t e b e s t u u r , 2 9 j a n u a r i 1921, G A T , i n v . n r K - 8 6 1 . 
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Holland, de minister van Waterstaat, kamerleden, partijbesturen en de Bond van Vissche-
rij-Vereenigingen. Aan de bewindsman van Waterstaat stuurden vissers en wierwerkers in 
januari 1933 bij voorbeeld een rekest, waarin zij wezen op de teloorgang van het zeegrasbe
drijf en de kwijning van de kustvisserij. Zij verzochten opgenomen te worden in de Zuider-
zeesteunregeling.25 Maar het pleidooi was vooralsnog aan dovemansoren gericht. 

Jan Henkes, Jac. Bruin, Bram Boon en Teunis Dogger waren voormannen van de Oude
schilder vissersvereniging en zaten voor de SDAP in de gemeenteraad. Zij mobiliseerden 
de vissers en bestookten het lokale bestuur en Haagse politici met verzoekschriften. Bij bur
gemeester en wethouders kregen ze, net als bij raadsleden, een willig oor. Die vonden name
lijk 'de afsluiting van de Zuiderzee oorzaak van achteruitgang van het visschersbedrijf', ter
wijl ze meenden dat 'de zeegraswinning ... door die afsluiting vernietigd is'. 2 6 Het gemeente
bestuur ondersteunde niet alleen de rekesten van vissers, maar diende zelf eveneens herhaal
delijk verzoekschriften in. Bovendien werden geregeld delegaties van vissers en raadsleden 
naar Den Haag afgevaardigd om hun zaak bij de minister toe te lichten. 

Het gemeentebestuur had er een bijzonder belang bij om vissers in de Zuiderzeesteunre-
geling te krijgen. Het vreesde namelijk een aanslag op de gemeentelijke armenkas en zette 
zich mede om die reden verwoed in voor de vissers. Het gemeentelijk eigenbelang klinkt ook 
door in een brief aan de Waterstaatsminister. Daarin luidde het namelijk dat het merendeel 
van de vissers een 'klein burgerbestaan' had met een inkomen van hooguit ƒ 1200,- per jaar. 
Met hun kleine schuitjes konden de garnalenvissers niet de Noordzee op. Sommigen hadden 
al bij de gemeente om steun aangeklopt en naar verwachting zouden velen volgen. Naar de 
landbouw konden ze niet, want daar heerste grote werkloosheid: er waren al ongeveer 300 
werkloze landarbeiders ingeschreven.27 Tijdens een gemeenteraadsvergadering in mei 1933 
bleek dat zowel vissers als raadsleden vonden dat het rijk de vissers had gedupeerd, derhalve 
aansprakelijk was en de vissers schadeloos zou moeten stellen.28 

Op 19 juli 1933 hielden vijftig werkloze vissers een protestdemonstratie voor het gemeen
tehuis, waarbij enkele afgevaardigden aan burgemeester W. B. Oort hun onhoudbare toe
stand voorlegden. De burgervader schreef nog diezelfde dag aan de minister dat de in benar
de omstandigheden verkerende Texelse vissers geen uitkomst meer zagen en dat ze zich zeer 
ten achter gesteld voelden bij andere Zuiderzeevissers, omdat zij - toch ook gedupeerden 
van de afsluiting - niet op het IJsselmeer mochten vissen.29 Op alle noodkreten kreeg men 
echter nul op het rekest of zelfs helemaal geen antwoord. De verantwoordelijke autoriteiten 
bleven erbij dat de wateren waar Texelse vissers actief waren buiten het Zuiderzeegebied vie
len. De Texelaars wezen er opnieuw op dat de Waddenzee in aardrijkskundige werken ook 
wel het noordelijk deel der Zuiderzee werd genoemd en als dat al geen argument vormde, 
de Zuiderzeesteunwet toch wel zo gewijzigd zou kunnen worden dat de Waddenzee ook in 
de wet werd opgenomen. Maar minister Kalff wees de geografische redenering af en wilde 
de reikwijdte van de wet al helemaal niet wijzigen. Daar kwam bij dat naar zijn stellige over
tuiging het verdwijnen van zeegras een gevolg was van de door biologen geconstateerde 
ziekte.30 

25 Brief van Texelse vissers aan de minister van Waterstaat, 19 januari 1933, G A T , inv.nr P-747. 
26 Gemeentelijk jaarverslag over 1933, G A T , inv.nr P-164. 
27 Brief van het gemeentebestuur aan de minister van Waterstaat, 23 januari 1933, G A T , inv.nr P-747. 
28 Texelsche Courant, 13 mei 1933. 
29 Brief van de burgemeester aan de minister van Waterstaat, 19 ju l i 1933, G A T , inv.nr P-747. 
30 Brief van de minister van Waterstaat aan het gemeentebestuur, 8 jun i 1934, G A T , inv.nr P-747. 
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Burgemeester en wethouders van Texel protesteerden in juli 1934 tegen het besluit van 
de minister, omdat hij niet handelde volgens de strekking van de wet, maar zich formeel 
opstelde achter definities. Dit leidde tot onbillijkheid voor de Texelse vissers, die daardoor 
in de werkverschaffing hun brood moesten verdienen. De gemeente vroeg ook extra subsidie 
om de werkverschaffingsprojecten draaiende te houden.31 De minister besloot daarop een 
onderzoek door deskundigen in te stellen. Dit besluit vormde een mager succesje voor de 
Texelaars. Maar de resultaten van het onderzoek door de commissie Defoer vielen, zoals 
hiervóór vermeld, tegen. Kallfs opvolger, Van Lidth de Jeude, stelde na dat onderzoek op
nieuw dat er geen verband was aangetoond tussen de afsluiting en het verdwijnen van het 
zeegras. Daarom kon geen Zuiderzeesteun worden verleend.32 Ook rekesten aan de Tweede 
Kamer en het ministerie van Sociale Zaken leverden niets op. 

Slechts enkele kamerleden trokken zich op dat moment het lot van de Texelse vissers aan 
en wierpen zich op als hun zaakwaarnemers in het parlement. Vooral de sociaal-democraat 
W. Drop brak een lans voor de Texelse vissers, waarschijnlijk omdat de SDAP in Oudeschild 
een grote aanhang had. Hij stelde de minister van Waterstaat geregeld schriftelijke vragen 
over de Texelse zaak en vertoonde zich ook verschillende malen op het eiland. In overleg met 
Drop beraamden de Oudeschilder en Oosterender vissersverenigingen een plan om alsnog 
steun te krijgen. Ze verrichtten een onderzoek onder 112 vissers om hun ervaringen en be-
drijfsuitkomsten na de afsluiting in kaart te brengen. Op grond van de resultaten zonden 
vier vooraanstaande vissers namens alle Texelse visserlieden in juni 1936 een lang en gede
gen onderbouwd rekest aan de Tweede Kamer. Ze vroegen de Tweede Kamer onder andere 
een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de afsluiting voor de vis
serij. Dat gebeurde: de commissie Reigersma werd in het leven geroepen. Ook werd een 
commissie van vijf kamerleden ingesteld, die de toestand van Texels vissersbevolking moest 
onderzoeken en daarover aan de Tweede Kamer zou rapporteren.33 

Intussen hadden de vissers van alles geprobeerd om hun werk voort te kunnen zetten. Ze 
wilden niet noodzakelijkerwijs erkenning als belanghebbenden als ze maar andere mogelijk
heden kregen om te blijven vissen. Zo vroegen ze de overheid in 1933 - en nadien nog vele 
malen - toestemming om op het IJsselmeer actief te mogen worden. Maar dat verzoek werd 
afgewezen omdat de overheid vond dat de IJsselmeervisserij niet uitgebreid mocht worden. 
Ook smeekbedes om op de Waddenzee mosselen te mogen vissen - zoals Texelaars dat tot 
het eind van de Eerste Wereldoorlog hadden gedaan - werden in 1936 en daarna nog talrijke 
keren afgewezen op grond van het feit dat ze die visserij al verschillende jaren niet meer had
den uitgeoefend. En vanwege het op dat moment geldende Crisis-mosselbesluit, dat in het 
leven was geroepen om een te grote aanvoer van mosselen te breidelen, werd uitbreiding van 
de mosselvisserij tegengegaan. De overheid streefde in de jaren dertig veeleer naar inkrim
ping en sanering van de vissersvloot. 

De uitkomst van het onderzoek van de commissie Reigersma, waarin ook de biologen Van 
de Werf en Havinga zaten, bracht voor de Texelaars geen uitkomst. Ze concludeerde name
lijk dat een verband tussen afsluiting en achteruitgang van de visstand niet wetenschappelijk 

31 B r i e f v a n he t g e m e e n t e b e s t u u r a a n d e m i n i s t e r v a n W a t e r s t a a t , 10 j u l i 1934 , G A T , i n v . n r P - 7 4 7 . 

32 B r i e f v a n d e m i n i s t e r v a n W a t e r s t a a t a a n he t g e m e e n t e b e s t u u r j u m 1936 , G A T , i n v . n r P - 7 4 7 . D e s t r o p e r i g h e i d 

v a n d e b u r e a u c r a t i e w a s v e l e n e e n d o o r n i n he t o o g . I n e e n k r a n t e b e r i c h t hee t t e het : ' de a m b t e l i j k e m a c h i n e r i e 

s u k k e l t d a a r [ i n D e n H a a g ] i n h a a r s l a k k e n g a n g v o o r t e n to t o p h e d e n is n o g n i e t s b e s p e u r d , w a t w e m e t e e n 

l i c h t p u n t j e z o u d e n k u n n e n v e r g e l i j k e n ' (Texelsche Courant, 22 j u l i 1933) . D e t r a g e g a n g v a n z a k e n v i e l m e d e toe 

te s c h r i j v e n a a n e e n r e g e r i n g s w i s s e l i n g . 
33 I n d e z e c o m m i s s i e z a t e n D r o p , D u y m a e r v a n T w i s t , V a n d e B i l t , K r i j g e r e n W e s t e r m a n . 
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Afb. 3. Een Texelse kotter en motorbotter in volle zee. Oosterenders introduceerden deze vaartuigen 
al in de jaren twintig. 

aangetoond kon worden. Ook bevestigde zij de mening van de commissie Defoer dat de ver
dwijning van het zeegras aan een wierziekte toegeschreven moest worden. Wel wees men 
voorzichtig op de mogelijkheid van een kleine uitkering in het kader van de Zuiderzeesteun
wet.34 De Generale Commissie Zuiderzeesteunwet nam de conclusie over, doch adviseerde 
de minister aan Texelaars geen steun te verlenen. De minister volgde dit advies op. 

Pas in maart 1937 kwam er enig schot in de zaak door de aanbeveling van de eerder ge
noemde kamercommissie. Deze vond dat de Zuiderzeesteunwet ook op Texelaars van toe
passing was, omdat zij wel degelijk op de Zuiderzee hun brood verdienden, dat de Afsluitdijk 
aan de Texelse visserij schade had toegebracht en dat, zelfs al zou het wierbedrijf door een 
ziekte achteruit zijn gegaan, de aanleg van de dijk die achteruitgang had verergerd.35 On
middellijk nadat deze uitkomst bekend was, stuurden het gemeentebestuur en de vissers van 
Texel adressen aan de kamerleden met het verzoek zich ermee te verenigen. Tijdens een 
daarop volgende parlementszitting werd de conclusie van de commissie zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen en kreeg de regering de uitnodiging de Zuiderzeesteunwet ook van 
toepassing te verklaren op personen die benoorden de Afsluitdijk op de Waddenzee visten. 

34 Reigersma, Rapport, 24-25. Opmerkelijk zijn de resultaten van een recent marien ecologisch onderzoek. Dat 
concludeert dat een combinatie van somber weer en toegenomen waterbeweging het zeegras in 1931-1932 waar
schijnlijk al verzwakten, een effect dat nog toenam door de dijkaanleg. Door de afsluiting namen getijden en 
stroomsnelheden toe en veel van de indertijd bestaande zeegrasvelden zouden vanwege de verslechterde ecolo
gische condities zijn afgestorven, zelfs zonder de wierziekte. Zie W. B.J.T. Giesen e.a., 'Temperature, salinity, inso-
lation and wasting disease of eelgrass (Zostera marina L . ) in the Dutch Wadden Sea in the 1930's', Netherlands 
journal of sea research 25 (1990) 395-404. De visie van de vissers wordt hiermee achteraf alsnog deels bevestigd! 

35 Texelsche Courant, 10 maart 1937. 
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D e minister maakte echter voorbehouden ten aanzien van de uitvoering daarvan en vond 
overleg met zi jn collega van L a n d b o u w en Visser i j nodig. H i j leek evenwel niet ongenegen de 
Texelaars ter wille te zijn. O p het eiland kwam het dan ook als een enorme dreun dat de be
windsman het verzoek, ondanks aandringen van de kamer en het Texelse gemeentebestuur, 
enkele maanden later toch weer met de oude, inmiddels versleten argumenten afwees. 

K a m e r l i d D r o p stelde vragen aan de minister, maar de afdoening daarvan werd vertraagd 
door verkiezingen, waarbij een nieuwe minister - V a n Buuren - op Waterstaat kwam. D i e 
herhaalde de redenering van zijn voorganger. M a a r D r o p wees hem erop dat bij Kon ink l i j k 
Besluit van 4 j u l i 1922 was bepaald dat de grens van de Zuiderzee beneden de l i jn Oosterend-
Har l ingen moest worden getrokken. De minister bleef halsstarrig, zei dat hij onderzocht of 
Texelaars niet v ia Sociale Zaken steun konden krijgen en zo werd afdoening van de zaak weer 
eens vertraagd. Het was inmiddels begin 1938. Bij een bezoek aan Texel maande D r o p de 
visserlui vooral één l i jn te blijven trekken en niet i n te gaan op een eventueel aanbod o m 
op andere wijze dan v ia de Zuiderzeesteunwet een tegemoetkoming te krijgen. H i j hield ze 
voor: 'Als een groep zelfstandig wat probeert te bereiken, speelt deze in de kaart van de regee
ring. Het is samen winnen of verliezen. Elke splitsing kan de meest noodlottige gevolgen 
hebben. De vraag, of de belanghebbenden ook nog op andere wijze geholpen kunnen wor
den, komt later aan de orde, want de Zuiderzeesteunwet vergoedt alleen de schade, geleden 
door de afsluiting. Eventueele crisis-schade moet op andere wijze verholpen worden. M a a r 
eerst moeten de visschers als belanghebbenden worden erkend. ' 3 6 D r o p zei dit omdat wier
vissers een aparte actie voerden. D ie begrepen de boodschap en staakten hun afzonderlijke 
pogingen. 

De druk op de minister van Waterstaat n a m toe, ook al doordat de gemeentebesturen van 
Terschelling en Har l ingen zich inmiddels waren gaan roeren en eveneens verzoekschriften 
o m Zuiderzeesteun voor de vissers in hun gemeenten indienden. Weer werd een kamercom
missie ingesteld met onder anderen D r o p en D u y m a e r van Twist. H a a r conclusie luidde op
nieuw gunstig voor de Texelaars. Zi j wisten de kamerleden intussen op hun hand en het ge
meentebestuur deed een dringend beroep op hen: 'de visschers ... [mogen] niet als crisis-
werkloozen naar de steunmaatregelen worden verwezen of bij een werkverschaffingsobject 
te werk worden gesteld. Werkloozensteun wordt door hen als verstrekking van een aalmoes 
aangevoeld; bij de werkverschaffing voelen deze menschen, die van geslacht op geslacht ge
woon zijn geweest het vrije beroep van kustvisscher of zeegrasvisscher uit te oefenen, zich 
niet in hun element. M e t gepaste vri jmoedigheid achten wij ons daarom verplicht tot U w 
K a m e r het beleefd doch dringend verzoek te richten te bewerkstelligen, dat aan deze vis
schers recht gedaan zal worden door uit te spreken, dat dezen slachtoffers van de droogleg
ging der Zuiderzee van Rijkswege hulp behoort te worden verleend. ' 3 7 O o k de vissersvereni
gingen dienden andermaal een rekest in . De zaak werd wederom i n de kamer behandeld 
en meer dan veertig Texelse vissers woonden deze zi t t ing op de publieke tribune bij. D e 
Texelsche Courant schreef: 'Zoals een drenkeling zich vasthoudt aan een strohalm, als laatste 
redding, zo klemt de Texelsche binnenvisser zich nu vast aan de Zuiderzeesteunwet. A l s het 
hiermee nu weer misloopt, is een groot deel der vissers genoodzaakt het bedrijf eraan te ge
ven de schepen te laten verrotten of slopen, hun bestaan als visser is dan beslist ten dode 
opgeschreven.' 3 8 M a a r zover zou het niet komen. 

36 Idem, 12 januari 1938. 
37 Brief van het gemeentebestuur aan de Tweede Kamer, 12 februari 1938, G A T , inv.nr P-747. 
38 Texelsche Courant, 2 maart 1938. 
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Erkenning als belanghebbenden 

De minister van Waterstaat zwichtte voor de aanhoudende druk. Op 1 april 1938 besloot 
hij dat voor toepassing van de Zuiderzeesteunwet ook degenen in aanmerking kwamen die 
m het Waddengebied visten. De kamer nam dit besluit een paar dagen later over. Eind 
augustus 1938 werden de Texelaars die schade van de afsluiting hadden ondervonden als be
langhebbenden erkend. De Zuiderzeesteunwet werd met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 
1938 op hen van toepassing verklaard. De meeste Texelse vissers vroegen weeksteun aan, 
een veel minder groot aantal waardevermindering van eigendom en in enkele gevallen werd 
een opleiding of arbeidsbemiddeling verlangd. Voor erkenning als belanghebbende moesten 
de aanvragers eerst langs de ijlings ingestelde plaatselijke commissie - waarin verschillende 
vissers zitting hadden - en vervolgens langs de Generale Commissie die in Amsterdam ze
telde. De lokale commissie behandelde vooral verzoek- en bezwaarschriften en beoordeelde 
of de aanvragers aan alle voorwaarden voldeden. Een voormalig lid van deze commissie zei: 
'Wij konden dat hier beter uitzoeken, we wisten of men er wel of geen recht op had en dat 
konden ze in Amsterdam nooit overzien.' De Generale Commissie velde een definitiefoor
deel en bepaalde de hoogte van het steunbedrag. De afhandeling verliep echter uiterst traag, 
waarop de vissersverenigingen al in september 1938 - toen nog slechts elf aanvragers erkend 
waren - aandrongen op bespoediging van de uitvoering der Zuiderzeesteunwet. De hoog
gespannen verwachtingen werden beschaamd: velen kregen een afwijzing, men vond de 
steunbedragen onrechtvaardig verdeeld en loon uit werkverschaffing werd gekort op de 
Zuiderzeesteun. De wiermaaiers, -vissers en -drogers waren daarenboven nog steeds niet 
erkend als belanghebbenden, omdat de uitslag van een hernieuwd onderzoek betreffende 
de wierziekte moest worden afgewacht (erkenning volgde pas in het voorjaar van 1939). 

Texels burgemeester wilde een royale vergoeding voor de eilandelijke vissers. Hij wenste 
dat het in de werkverschaffing verdiende geld niet direct van de steun afgetrokken zou wor
den, mede omdat de erkenning als belanghebbende lang op zich had laten wachten. Daar
door, zo schreef hij eind 1938, 'zijn de scheepjes, waarmede de visschers hun bedrijf uitoefe
nen, alsmede de netten, in vervallen toestand geraakt; velen hebben alle middelen, die zij 
bezaten, tot den laatsten cent opgeteerd om zich daarna gedwongen te zien hun toevlucht 
te nemen tot de werkverschaffing'.39 In de werkverschaffing hadden de vissers hard gewerkt. 
Maar omdat ze niet bij een vakbond aangesloten waren, werd nog eens vijftig cent op hun 
werkverschaffingsloon gekort, waardoor sommigen voor een paar uur arbeid in de werkver
schaffing maar drie cent in hun loonzakje kregen. Aan het dringende verzoek werd echter 
niet voldaan: wat vissers in de werkverschaffing verdienden, bleef voor twee derde op hun 
Zuiderzeesteun gekort worden. 

Ook de plaatselijke commissie was ontevreden over de gang van zaken, niet in het minst 
omdat de steun er pas na zes jaar strijd kwam en niet met terugwerkende kracht tot 1932 
werd uitgekeerd. Met name ouderen, die na de afsluiting geen ander werk meer hadden kun
nen vinden, waren daardoor gedupeerd. Vaak hadden zij op hun eigen spaargeld ingeteerd 
Sommige commissieleden vonden het ook immoreel dat verdiensten van kinderen en andere 
inwonende (aan)verwanten werden ingehouden op de steun van de ouders. Verder vonden 
ze het onbillijk dat Texelaars niet op het IJsselmeer of op mosselen mochten vissen.40 De Ou-

39 Brief van de burgemeester aan de directeur Rijksdienst tot uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, 16 decembe 
1938, G A T , ongeïnventar iseerde dossiers Zuiderzeesteun. 

40 Notulenboek van de plaatselijke commissie 1939-1952, G A T , ongeïnventariseerde dossiers Zuiderzeesteun. 
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deschilder vissersvereniging vond het daarenboven niet terecht dat 1918, het jaar waarin 
men de visserij als hoofdbedrijf moest uitoefenen om in aanmerking te komen voor erken
ning als belanghebbende, ook voor de Texelaars als maatstaf gold. Immers, niemand had 
voorzien dat zij schade van de afsluiting zouden ondervinden en na 1918 investeerde menig
een nog volop in de visserij. Op dit feit wees men de minister in een in september 1939 inge
diend rekest, dat echter niets uithaalde. 

De Zuiderzeesteun was bovendien geen vetpot. Texelaars kregen het minimum van wat 
de wet toestond. Degenen die over 'voldoende' weekinkomen beschikten kwamen sowieso 
niet in aanmerking, de wierrijders evenmin, en weduwen van vissersknechts waren in tegen
stelling tot weduwen van eigenaars of mede-eigenaars eveneens uitgesloten.41 Eind 1938 wa
ren ongeveer 90 Texelaars erkend als belanghebbende. De tegemoetkomingen bedroegen 
tussen de ƒ 2,50 en ƒ 12,- per week. De wierophalers kregen zelden of nooit meer dan ƒ 3,50 
per week, wie ouder dan 72 jaar was kon maximaal op ƒ7 , - rekenen. Om een zo hoog moge
lijke uitkering te krijgen, gaven veel vissers hun jaarinkomsten enkele tientjes te laag op. Dat 
hielp echter weinig, want de gemeente controleerde de door de vissers opgegeven verdien
sten door die te vergelijken met de besommingen bij de gemeentelijke visafslag. Dat gebeur
de via de bij de plaatselijke commissie Zuiderzeesteunwet werkzame visafslager, die de be
langhebbenden persoonlijk kende en goed op de hoogte was van hun doen en laten. Hij gaf 
aan de burgemeester onverwijld de personen op, die hun inkomen naar zijn gegevens ver
keerd op de steunformulieren invulden. Daar kwam bij dat het lang niet makkelijk was om 
erkenning als belanghebbende en daadwerkelijke steun te verkrijgen. Er waren soms schrij
nende gevallen, vooral van vissers die zich om hun bedrijf voort te zetten diep in de schuld 
hadden gestoken, maar geen uitkering kregen omdat ze net een voldoende bestaan konden 
vinden. Anderen, die meteen het bijltje erbij neer gooiden, genoten wel een uitkering. Toen 
de doorzetters er op hoge leeftijd mee ophielden, kregen ze geen Zuiderzeesteun meer en 
moesten ze maar zien hoe ze rondkwamen. 

Er klinkt in de verhalen van degenen die met de Zuiderzeesteunwet te maken hadden veel 
ontevredenheid door. Vooral over de tijd die verstreek voordat de overheid Texelse vissers 
erkende als belanghebbenden, kon men zich boos maken. Maar ook over de hoogte van de 
tegemoetkoming - doorgaans als een fooi beschouwd -, de termen waarop men soms werd 
afgewezen, de kortingen vanwege inkomsten uit de werkverschaffing en de uitsluiting van 
de IJsselmeer- en mosselvisserij heerste ongenoegen. Een in 1914 geboren visserman vertel
de: 'Het is allemaal zo onrechtvaardig verdeeld toen. Want mensen die nog voor de afslui
ting van Texel zijn weggegaan, die bij voorbeeld in Amsterdam of in andere plaatsen zijn 
gaan werken, die lui kwamen wel allegaar in aanmerking voor steun. Zie je, mensen die al 
lang met de visserij waren uitgescheden, die kwamen wel in aanmerking, maar die mensen 
die toen in die jaren visten kregen niks. Kijk, ze hebben een jaartal gezet en dat hebben ze 
toen aangehouden. Zodoende kwamen er een hoop niet in aanmerking voor Zuider
zeesteun Ik ook niet' ik was wel visserman, maar ik werd niet meegerekend. Als je nou een 
tientje weekgeld had gekregen dat was een berg geld hoor, toen. Mijn vader mocht drie dagen 
in de werkverschaffing en dan had ie ƒ 12,50, maar daar moest ik óók van leven. Dus toen 
Hepen we hier aan de kant, nou ja, we gingen wat scharren vissen en pieren steken, om er 
wat bij te verdienen, maar je kwam niet in aanmerking voor die Zuiderzeesteun. Maar 't 
was ook niet veel hoor; mijn vader kreeg een tientje in de maand.' 

41 Bij ƒ 1 3 , - of meer per week had een gezin van vier personen 'voldoende' inkomsten. 
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A f b . 4. S o r t e r i n g van de vangst aan b o o r d van een Texelse kot ter i n de j a r e n der t ig . 

Deze ontevredenheid bestond niet alleen op Texel, maar was wijd verbre id . 4 2 Toch konden 
veel vissers door de steunuitkering in de crisistijd het hoofd juist boven water houden. D i t 
werd door sommige Texelaars ook erkend. Een in 1902 geboren m a n zei bij voorbeeld: ' V a 
der kreeg ƒ 1 4 - per week en ikzelf heb vijf jaar lang vijf gulden getrokken. Dat was mooi 
hoor, in die dagen, want alles werd duurder en zo kon je het toch net rooien'. O o k J a n Henkes 
besloot in de Texelsche Courant zijn gebruikelijk verslag over de visserij eind 1938 met de woor
den: 'Dank zij de Zuiderzeesteunwet is nog een gl imp van licht gekomen, die het leven der 
visschers iets dragelijker maakt ' . 4 3 

D o c h het marginale bestaan in de kustvisserij trok nog maar weinigen. Zoals visser C . 
V l a s W z n . in die tijd opmerkte: ' M e t de visserij verdien je, als je tenminste nog kan vissen, 
net genoeg om de honger weg te houden, maar meer ook absoluut niet ' . 4 4 Veel visserszoons 
volgden h u n vader niet meer op in het bedrijf en verkozen een baan aan de vaste wal, al dan 
niet op Texel. E n toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. D i e betekende vooral voor de Oos
terenders een klap, omdat de meeste kotters door de Duitsers werden gevorderd. M a a r met 
de kleine houten vaartuigen kon nu sinds decennia juist weer een redelijk bestaan uit de zee 
gepeurd worden, omdat de vraag naar en de prijs van vis sterk steeg. Het zou echter te ver 
voeren om het verhaal over de verdere lotgevallen van Texels visserij en vissersvolk te vertel
len. Van de Zuiderzeesteun hebben tientallen Texelaars nog jarenlang getrokken D e Z u i 
derzeesteunwet heeft, zo stond kort na de oorlog in een rapport, 'voor veel oudjes uitkomst 

42 Zie Bossaers, Zuïderzeevissers, 154. 
43 Texelsche Courant, 31 december 1938. 
44 Idem, 9 maart 1940. 
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gebracht en behoedt hen voor armlast igheid ' . 4 5 D e plaatselijke commissie heeft tot 1952 haar 
werk voortgezet. In dat jaar besloten haar leden op aandrang van de Directie van de Water
staat tot opheffing van de commissie, die haar werk nog voor minder dan 60 mensen deed. 
D e visserij met zeilvaartuigen was op dat moment voorgoed van het toneel aan het verdwij
nen. 

Conclusie 

E r wordt vaak gedacht en beweerd dat vissers aartsindividualisten zijn, die moeite hebben 
met (langdurige) samenwerking. Ik heb er al eerder op gewezen dat dit beeld een drogbeeld 
i s . 4 6 D e gezamenlijke strijd van Texelse vissers ter verkri jging van Zuiderzeesteun illustreert 
dit eens te meer. A l s vissers een collectief belang ervaren, slaan zij in de regel de handen 
ineen. Voora l wanneer de bestaansrechten van vissers door technologische ontwikkelingen, 
wijzigingen in de toegang tot de zee, of veranderingen in het beheer daarvan bedreigd wor
den, vormen zij met elkaar doorgaans 'formidable movements of self-defense'. 4 7 D e Texelse 
vissersvereniging Door Eendracht tot Vooruitgang, opgericht in 1921 en mede verantwoordelijk 
voor de succesvolle strijd van de Texelaars om erkenning als belanghebbende bij de Zuider
zeesteunwet, bestaat nog steeds. Zoals ook uit de verenigingsnaam blijkt, waren vissers er 
van doordrongen dat eendracht macht maakt. M e t alle middelen die hun ten dienste ston
den hadden ze geprobeerd de overheid te vermurwen met hun belangen rekening te houden. 
D i e belangen dreigden i n het politieke krachtenspel, dat z ich ver buiten hun gezichtsveld 
afspeelde, vermorzeld te worden, doch door hun taaie volharding konden ze het tij ten lan
gen leste keren. O o k in dit opzicht waren ze zich kennelijk terdege van een ander oud-
Hol lands spreekwoord bewust: de aanhouder wint. 

45 De toestand in de vissers gezinnen in Oudeschild, Oosterend (beide op Texel) en Volendam (Alkmaar 1947). 
46 Van Ginkel , Tussen Scylla en Charybdis, 202-204. 
47 C. L . Dyer en M . Moberg, 'The 'moral economy' of resistance. Turtle excluder devices and G u l f of Mexico 

shrimp fishermen', Mantime anthropological studies 5 (1992) 27. 
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H. Stapelkamp 

De 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij (1839-1862). 
Geschiedenis van een kleine rederij 

Het redersbedrijf in de 19e eeuw, tot aan de doorbraak van de stoomvaart met de opening 
van het Suez-kanaal in 1869, is de laatste jaren meer en meer onderzocht. Toch ontbreekt 
nog altijd een overzicht, alhoewel daartoe door studies als van F.J . A . Broeze belangrijke aan
zetten zijn gegeven. 1 In m o n o g r a f i e ë n over rederijen en reders komen vooral de grotere rede
rijen van mannen als Van Hoboken en Ruys aan bod . 2 De kleine rederijen, met slechts één 
of twee schepen, zijn minder vaak onderwerp van studie geweest öf omdat geen archief van 
betekenis bewaard is gebleven öf omdat het archiefmateriaal zeer fragmentarisch en ver
spreid is. G e l u k k i g is daar de laatste jaren een kentering in gekomen. 3 

In dit artikel wordt het bestaan van de kleine 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij gereconstru
eerd. Daarbi j wordt een parallel getrokken met drie andere kleine Oos t i nd i ë r ede r i j en waar
over li teratuur van enige omvang voorhanden is. Ten slotte wordt getracht de lokale beteke
nis van de 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij aan te geven. 

De oprichting van de rederij 

De 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij werd opgericht op 1 j u n i 1839 door de Scheveningse 
groot-reder en l i d van de stedelijke raad, later gemeenteraad van 's-Gravenhage, Pieter Var-
kevisser Maar tenszn (1793-1862). In het Dagblad van 's-Gravenhage van 10 j u n i 1839 vinden 
we de eerste aankondiging van diens voornemen een scheepsrederij voor de koopvaart op 
O o s t - I n d i ë op te richten. Varkevisser was gehuwd met M a r i a Elisabeth V a n Duyne , dochter 
uit een bekende Scheveningse redersfamilie. V a n 1853 tot zijn dood was hij voorzitter van 
de K a m e r van Koophande l en Fabrieken voor 's-Gravenhage. Daarnaast vervulde hij tal van 
andere functies, onder meer in het assurantiewezen, wat zeer gebruikelijk was voor reders 
i n die t i jd . 4 Varkevisser bezat naast zijn huis met bijgebouwen aan de Keizerstraat 38 een 
pakhuis en een kleine scheepstimmerschuur of -werf in Scheveningen, gelegen achter de 
Oude K e r k , tussen de Keizerstraat en de Kerkstraat . 5 Deze werf was slechts berekend op 

1 F . J .A . Broeze, 'Rederij', in: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, dl 3, ca 1680-1870 (Bussum 1977)92-141; F.J. A . 
Broeze, De Stad Schiedam. De Schiedamsche scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indiè omstreeks 1840 ('s-Gra
venhage 1978). Deze dissertatie is zeer lezenswaardig en informatief. 

2 B. Oosterwijk, Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken 1756-1850 (Rotterdam 1983) en Reder in Rotterdam. 
Willem Ruys 1809-1889 (Rotterdam 1989). 

3 H . F . J . M . van den Eerenbeemt, 'Een Bosch-Dordtse scheepsreederij, 1840-1854; het verhaal van de Oostinje-
vaarder ' 's-Hertogenbosch'', in: Bestaan en bedrijvigheid. Aspecten van het sociaal en economisch leven in stad en meierij 
van 's-Hertogenbosch 1750-1850 (Ti lburg 1975); Zierikzee in dezeiltijd: uil de historie van Zierikzeese schepen en bemannin
gen; naar gegevens verzameld door A . de Vos, eindred. W. H . Keikes (Zierikzee 1980) brochure; W. Veerman, 
'In Malakka luidt 'De Stad T i e l ' al een eeuw voor de 'God in van Genade' in de Cheng H o o n Tempel', De drie 
steden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg 6 (1985) 3, 8-10; en WVeerman , 'Nogmaals het 
fregatschip 'De Stad T i e l ' ' , De drie steden 15 (1994) 2, 8-9. 

4 L . Fledderus en H . M . B . Jacobs, De Haagse gemeenteraad 1816-1941, onder red. van M . van Doorn (uitgave Ge
meentearchief's-Gravenhage; 's-Gravenhage 1985) 503; C h . A . Cocheret, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
's-Gravenhage 1 october 1853 - 1 october 1953 (Z.pl . en z.j.). 
Met dank aan M . Spaans te Den Haag. H i j bereidt een publikatie over de Varkevissers voor. Vandaar dat in 
dit artikel niet nader wordt ingegaan op de persoon van P. Varkevisser. 

5 Rijksarchief Zuid-Hol land, Memories van Successie 1806-1900 (1926) nr 3709/13096. 
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A f b . 1. P. Varkev i s se r (1793-1862), de ta i l v a n 
een dubbe lpor t r e t met z i j n v rouw. U i t : C h . A . 
Coche re t , Kamer van Koophandel en Fabrieken van 
's-Gravenhage 1 october 1853 - 1 october 1953; o r g i -
nele foto i n bez i t v a n M . Spaans , D e n H a a g . 

de bouw en reparatie van vissersschepen. Een zeehaven bezat Scheveningen toen nog niet. 
D ie zou pas rond de eeuwwisseling worden gerealiseerd. 6 

U i t de bewaard gebleven 19e-eeuwse Scheveningse monsterrollen blijkt dat Varkevisser 
de grootste Scheveningse (haring)reder van zijn tijd was. A n n o 1853 behoorde hij met negen 
schepen voor de grote vaart zelfs tot de grootste reders van Nederland. O p één na - het fregat 
Maria Elizabeth, genoemd naar Varkevissers vrouw - waren al deze schepen barken. 7 E e n 
bark verschilde van een fregat door de eenvoudiger tuigage aan de achterste van de drie, later 
ook wel vier masten. Een bark had een langsscheeps zeil aan de achtermast in plaats van 
een razeil , zoals bij een fregat. E e n ander populair koopvaardijschip, de schoener, telde twee 
of meer masten met allemaal langsscheeps getuigde zeilen. 

Het eerste 'p lan tot deelneming' i n de rederij dateert van 7 j u n i 1839. In feite gaat het 
hier om de concept-statuten. A l s motieven voor de opricht ing werden genoemd de gunstige 
perspectieven voor handel en scheepvaart, het vooruitzicht op een duurzame vrede (met Be l 
gië) en de in omvang toegenomen cultuur op Java en Sumatra, i n relatie met de gestegen 
behoefte aan scheepsruimte. Varkevisser was z ich ervan bewust dat het bevreemding zou 
kunnen wekken dat juist in 's-Gravenhage een rederij werd opgericht, maar hij wees op het 
goede voorbeeld van andere steden die evenmin aan zee lagen. Bovendien waren vele Hage
naars 'onmiddell i jk bij de Handel-Maatschappi j ge ïn teresseerd , hetgeen op gegronde on
dersteuning en medewerking van dien kant doet verwachten.' 8 

6 K . G . Rouwenhorst, 's-Gravenhage 1840-1940. '100 jaar Haagse stadsontwikkeling' ('s-Gravenhage 1988) 10. 
7 Gemeentearchief 's-Gravenhage ( G A G ) , archief van de Plaatsvervangend ambtenaar van aanmonstering (wa

terschout) te Scheveningen 1920-1953, nr 27, Monsterrollen 1839-1844; Broeze, 'Rederij', 105; H . Sweys, Neêr-
lands vloot en reederijen (Rotterdam 1858). 

8 Algemeen Rijksarchief ( A R A ) , collectie J . van den Bosch, nr 860, Plan tot deelneming. 
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Aanvankeli jk was het de bedoeling één fregat van 500 Java-lasten 9 uit te reden, waarvoor 
een kapitaal van ƒ 160.000-, verspreid over 160 aandelen van elk ƒ 1 . 0 0 0 , - , benodigd zou 
zijn, maar een maand later, toen de definitieve statuten werden vastgesteld, besloot men 
twee schepen van 600 en 500Java-lasten uit te reden. Kennel i jk was voldoende kapitaal aan
getrokken. Het aandelenkapitaal voor de twee schepen bedroeg nu ƒ 3 4 0 . 0 0 0 , - en was ver
deeld over 340 aandelen van elk ƒ 1000,-. D e prijs van een schip bedroeg dus ƒ 1 7 0 . 0 0 0 , - . 
H i e r was zoals gebruikelijk bij inbegrepen de uitrust ing voor de eerste reis, een voorschot 
op de gage voor de bemanning en de verzekering voor in ieder geval de uitreis. D e betaling 
der aandelen zou volgens artikel 13 van de statuten moeten plaatsvinden i n vijf termijnen, 
te beginnen op 1 oktober 1839 en de laatste na het i n zee lopen van de schepen, naar verwach
t ing in de eerste helft van 1841. N a de laatste betaling zouden de rederij-celen of rederij-con
tracten, tevens aandeelhoudersbewijs, worden afgegeven (artikel 14). 1 0 

Voordat een schip op stapel werd gezet, werd het ter bevrachting aangeboden aan de Neder-
landsche Handel -Maatschappi j ( N H M ) . U i t een brief van 8 j u n i 1839 van Varkevisser aan 
de directie blijkt dat deze Varkevisser had uitgenodigd o m een rederij te 's-Gravenhage op 
te richten. Dat is merkwaardig gezien de door de directie en anderen gesignaleerde overca
paciteit aan scheepsruimte. 'He t blijkt hieruit, dat, ofschoon de Maatschappij zich van alle 
aanmoediging onthoudt en veeleer eene stem tegen het gevaar van overdrijving waarschu
wende houding aanneemt, de scheepsbouw echter met groote kracht wordt doorgezet' . 1 1 

Varkevisser was bekend met de situatie en vreesde dat de nieuw gebouwde schepen wellicht 
niet allemaal bevracht zouden kunnen worden. Desondanks meenden de ondernemers (re
ders) dat het voorbeeld van andere binnensteden, die ook scheepsrederijen oprichtten, na
volging verdiende. Varkevisser refereerde aan het feit dat veel Hagenaars 'belangen hadden 
in de N H M ' en dat hij zelf stemgerechtigde was. H i j verzocht dan ook het eerste schip van 
de rederij, De Stad 's-Gravenhage, een plaats in de registers te ver lenen. 1 2 

O p de beurtlijst van 18 j u n i 1841 staat De Stad 's-Gravenhage samen met de Nieuw-Lekker-
land, een later gebouwd schip van de rederij, genoteerd bij de schepen met 's-Gravenhage 
als 'thuishaven'. D e beurtlijst was een door de N H M gehanteerde lijst van alle Nederlandse 
schepen bestemd voor de vaart op O o s t - I n d i ë , inclusief die nog op stapel stonden, die voor 
bevrachting in aanmerking kwamen. In totaal ging het om 321 schepen. Doe l van de lijst 
was paal en perk te stellen aan de onbeheerste bouw van nieuwe schepen. Reders waren i m 
mers tot die tijd m i n of meer zeker van bevrachting door de N H M , tegen een vastgestelde 
prijs. He t sedert 1831 gehanteerde systeem hield i n dat slechts vier steden in Nederland een 
aandeel in de bevrachtingen en aanvoeren van de N H M hadden, te weten Amste rdam voor 
21/40, Rot terdam voor 15/40, Dordrecht voor 2/40 en M i d d e l b u r g ook voor 2/40 deel. D e 
aanvoeren of 'retouren' van de koloniale produkten werden geveild in Amste rdam en Rot
terdam en een klein deel in M i d d e l b u r g . D i t betekende overigens niet dat het redersbedrijf 
beperkt bleef tot deze bevoorrechte steden. Steden als Zierikzee en Maassluis , evenals niet 
aan zee of grote vaarwateren gelegen steden als 's-Hertogenbosch of 's-Gravenhage, konden 

9 Een Java-last was 2.075 kg. 
10 G A G , Ff63, Statuten der 's-GravenhaagscheScheeps-Reederij, opgericht te 's-Gravenhage 1 jun i 1839 en vastgesteld 

op 5 jul i 1839. Een rederij-cedel was een door alle deelnemers in de rederij ondertekend privaatrechtelijk con
tract, waarin de bevoegdheden van de directie (boekhouder(s)) waren omschreven. 

11 A R A , archief Nederlandse Handel-Maatschappij 1824-1963 ( N H M ) nr 1888/3, Jaarverslag 1838. 
12 A R A , archief N H M , nr 769, brief 8 juni 1839. 
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toch deelnemen aan de lucratieve Oostindiëvaart indien de bevoorrechte steden te weinig 
scheepsruimte aanboden en de zetel van de rederij (boekhouder) maar in één van de vier 
genoemde plaatsen was gevestigd.13 

De aandeelhouders 

Helaas is geen lijst van aandeelhouders van de Haagse rederij bekend. Wel weten we dat 
R Varkevisser als boekhouder bij artikel 7 van de statuten verplicht was om veertig aandelen 
af te nemen. Waarschijnlijk heeft ook de scheepsbouwmeester, Cornelis Gips (al dan niet 
met zijn zoon Dingeman), aandelen in de rederij gehad. Het was toentertijd gebruikelijk 
voor een scheepsbouwer aandelen in het door hem te bouwen schip te nemen - meestal 1/8 
part - wat dan verdisconteerd werd in de prijs van het schip. Andere mogelijke groepen aan
deelhouders waren de kapiteins, de leveranciers en de cargadoors of scheepsbevrachters.14 

De commissarissen moeten zeker aandelen hebben gehad. Uit artikel 12 van de statuten 
blijkt dat bij een vacature de nieuw te benoemen commissaris eigenaar van ten minste vijf 
aandelen moest zijn. Tot commissarissen werden benoemd de heren F. de Bas van Rietveld 
en jhr H . de Gijselaar, beiden lid van de stedelijke raad. Niet bekend is of nog meer leden 
van de 28 leden tellende stedelijke raad of leden van het college van burgemeester en wethou
ders (vier in totaal) in de rederij geparticipeerd hebben. Het is echter wel mogelijk gezien 
de praktijk in andere steden. De Bas van Rietveld zou spoedig vervangen worden door D G 
Muller, commies en later secretaris-generaal bij het departement van Marine. Hij was ge
huwd met de dochter van de directeur-generaal van Marine C.J. Wolterbeek. Verder treffen 
we de naam aan van mr A.G.C. Alsche, plaatsvervangend officier van justitie bij de arrondis
sementsrechtbank van 's-Gravenhage. Spoedig daarna zou als vierde lid G. Vosmaer wor
den gekozen, directeur van de Algemeene Landsdrukkerij.1 5 Varkevisser had aanvankelijk 
minister van Koloniën J. van den Bosch voor een commissariaat benaderd, maar deze had 
wijselijk voor de eer bedankt 'aangezien ik mij als Minister van Koloniën geene deelneming 
kan veroorloven in schepen voor de vaart op Indië bestemd.'16 

Nog enkele aandeelhouders zijn met naam bekend. Uit de boedelverdeling van de neef 
van de vrouw van Varkevisser, Jacob Johannes van Duijne, reder te Scheveningen en overle
den in 1845, weten we dat deze vijf aandelen in de rederij heeft gehad.17 Mogelijk hebben 
meer familieleden aandelen gehad. 

Volgens de gedenkschriften van de marine-officier G. Fabius zou ook Wolterbeek aande
len in 'de Haagsche reederij' hebben genomen met het doel 'om Jan en compfagnie] als ze 
willen ook een schip te bezorgen'.18 Zijn deelname aan de rederij moet worden bezien tegen 

13 Broeze De Stad Schiedam, 60-79. Zie voor specifieke informatie over de N H M : W . M . F . Mansvelt, Geschiedenis 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1924, 2 dln (Haarlem 1924). 

14 E V V Petrejus Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw (Bussum 1975)31; Broeze, 'Rederij', 117-124. 
15 's-Gravenhaagsche stads almanak voor het jaar 1841 en 1842 ('s-Gravenhage z.j.) 246, 250. 
16 A R A , collectie J . van den Bosch, nr 860, Antwoordbrief van Van den Bosch d.d. 10 jun i 1839 op brief van Varke

visser van 7 jun i 1839. 
17 G A G , archieven van de Notarissen ter standplaats 's-Gravenhage en Scheveningen, inv.nr 14.3 (JohannesJaco-

bus Verwoert), nr 653, 12 augustus 1845. 
18 A R A , familie-archief Fabius, nr 196. Fabius refereerde hierin aan een onderhoud dat hij in j un i 1837 met Wol

terbeek had gehad in verband met zijn plannen om ter koopvaardij te gaan. Van de oprichting van de 's-Graven
haagsche Scheeps-Reederij is echter pas twee jaar later sprake. Mogelijk was reeds vóór 1839 sprake van de oprich
ting van een Haagse rederij, maar om duistere redenen is die pas later van de grond gekomen. 
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de achtergrond van de vaak langdurige ledigheid van marine-personeel als gevolg van de 
Belgische Opstand. D o o r aandelen in een koopvaarder te nemen kon hij non-actieve schepe
lingen of marine-officieren een arbeidsplaats op dat schip bezorgen. De koopvaardij bood 
met name marine-officieren goede gelegenheid leidinggevende ervaring op te doen en wat 
bij te verdienen. Een belangrijker argument voor Wolterbeek om i n de rederij te participe
ren, vormde waarschijnlijk de deelname van de koning. 

D e participatie van de koning in een O o s t i n d i ë v a a r d e r was niet uniek, maar wel bijzon
der. 1 9 O p verzoek van Varkevisser had W i l l e m I, tegen het advies van de Adminis t ra teur voor 
de Nationale Nijverheid, m r J . T h . Netscher , 2 0 in , vi j f aandelen afgenomen. Netscher achtte 
het niet raadzaam om het bouwen van schepen voor de vaart op O o s t - I n d i ë van overheidswe
ge aan te moedigen. 'Daa r nu ook overigens het onderhavige verzoek niet wel zou kunnen 
worden ingewill igd, zonder een onaangenaam gevoel op te wekken bij de andere reederijen 
of bijzondere personen, welken, zulks in gelijke en gedeeltelijk nog meer i n hun voordeel plei
tende omstandigheden is geweigerd, neem ik de vrijheid, tot eene afwijzende beschikking op 
hetzelve te adviseren. ' 2 1 M a a r de koning volgde zijn advies niet op en kocht de aandelen, 'uit 
aanmerking van het onderwerpelijk bijzonder geval der eerste oprigt ing eener scheepsreede
rij alhier' ('s-Gravenhage, H S ) . 2 2 Varkevisser heeft later dat jaar, met het argument van een 
te bouwen tweede schip, de koning geprobeerd te bewegen nog enige aandelen te kopen, maar 
deze ging daar, dit keer conform het advies van de Administrateur, niet op i n . 2 3 

Wat er na 's konings overlijden op 12 december 1843 met zi jn vijf aandelen is gebeurd 
is niet meer na te gaan. Wel weten we dat hij twee keer een ui tker ing heeft genoten: in j u l i 
1 8 4 2 ƒ 6 0 0 , - en in mei 1843 ƒ 7 5 0 , - . Ter vergelijking: van de rederij van het schip 's-Hertogen
bosch ontving de koning in mei 1843 provisioneel ƒ 170,- per aandeel, dus voor zes aandelen 
totaal ƒ 1 . 0 2 0 , - . 2 4 

D e schepen 

Het eerste schip dat voor de Haagse rederij werd gebouwd was, zoals gezegd, De Stad 's-
Gravenhage. In die jaren werden veel schepen naar steden vernoemd. V a n het schip bestaat 
een afbeelding uit ca 1842 waarop de gebruikelijke drie vlaggen te zien zijn (afb. 2). A a n 

19 Koning Wi l l em I bezat aandelen in enkele Oost indiëvaarders , o.a. De Stad Zierikzee (niet gespecificeerd) en de 
's-Hertogenbosch (6 aandelen van ƒ 1.000- p/s). Koninkl i jk Huisarchief ( K H A ) , archief Ko n i n g Wi l l em I, V 
5 (boedel) q + r, staat der effecten enz. + supplement, z.j. H i j was bovendien verantwoordelijk voor een lening 
aan de Zierikzeese Stads- qf Commerciewerf. Opvallend is verder dat de koning zijn deelnemingen in rederijen 
(kennelijk bewust) spreidde: van haringrederij tot Oost indiëvaart , van walvisvaart tot de vaart op West-Afrika. 
Zie ook: Broeze, 'Rederij', 124-125. 

20 Deze afdeling ressorteerde van 1825-1841 onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Netscher vervulde deze 
belangrijke post van 1828-1840. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, dl V (Leiden 1921) 363-364. 

21 A R A , archieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Nationale Nijverheid 1817-1877 (Natio
nale Nijverheid) nr 248, verbaal 14 juni 1839, nr 4, brief van de Administrateur voor de Nationale Nijverheid 
aan de minister van Buitenlandse Zaken, 13 jun i 1839. 

22 A R A , Nationale Nijverheid, nr 250, verbaal 21 juni , nr 1, brief van de directeur van het Kabinet des Konings 
aan de minister van Buitenlandse Zaken, 18 jun i l839 ,nr832 .De brief van Varkevisser heb ik helaas niet aange
troffen. 

23 A R A , Nationale Nijverheid, nr 250, verbaal 27 september 1839, nr 1, brief van de Administrateur aan de minis
ter van Buitenlandse Zaken, 27 september 1839 en bevestiging in brief van het Kabinet des Konings aan de 
minister van Buitenlandse Zaken d.d. 11 oktober 1839, nr 1399, verbaal 15 oktober 1839, nr 2. 

24 K H A , Hofdepartementen na 1813, Thesaurie, E 8, V b 1, Register van aantekeningen wegens betaalde aflossin
gen, interesten en dividenden door maatschappijen, rederijen en particuliere personen, 1822-1843. 
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A f b . 2. Fregat De Stad 
Hoorn -vae rde r s , H o o r n . 

-Gravenhage. Foto v a n glasnegatief, col lect ie S t i c h t i n g Nede r l andse K a a p 

de bezaansmast hangt de groen-wit-groene vlag van de Rotterdamse Maatschappij tot N u t 
der Zeevaart met nummer R 3 6 er op, van kapitein C . Keus . D e grote mast voert de vlag 
met de (verkorte) scheepsnaam 's-Gravenhage. E n aan de fokkemast wappert de rederijvlag 
met de ini t ialen R V . van Pieter Varkevisser. Een aparte vlag van de 's-Gravenhaagsche Scheeps-
Reederij is tot op heden niet gevonden. 2 5 

Het fregat van 900 ton werd i n opdracht van boekhouder Varkevisser gebouwd op de pas 
opgerichte scheepswerf De Nijverheid te Schiedam. O p 27 j u l i 1839 werd het schip op stapel 
gezet en 12 september 1840 liep het te water. De Stad 's-Gravenhage had met zijn lengte van 
43.02 en breedte van 8.24 m . een verhouding van 5.22, wat gemiddeld was vooreen Oostm-
d iëvaa rde r uit die t i j d . 2 6 Kapi te ins van het schip waren achtereenvolgens C . Keus (1840-
1842), S.G. Molenaa r (1842-1846), C . J . Blok (1846-1857) en J . Hens ing (1857-1863). 

In 1840 bestelde de rederij nog een schip, het fregatschip Koning Willem II. Over dit schip 

25 M e t dank aan A . Beider te Alblasserdam. In de collectie glasnegatieven van de Stichting Nederlandse aap 
Hoorn-vaerders in Hoorn , bevindt zich het glasnegatief van de aquarel van de De Stad 'sf™ve™af e , W a a ' ' h e t 

orgineel zich bevindt, is mij onbekend. J . van Sluijs, Nederlandse Koopvaardijschepen 1800-1860 (altabetisch op 
scheepsnaam; uitgave Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam), noemt overigens nog een fregatschip met 

, . , , T T> i • i „A~r Ro^lants & Co. te Rotterdam. Nadere dezelfde naam. Als kapitein wordt genoemd D J . Buising en als reder Koelants <x 
sreeevens ontbreken echter. , , , , , , ., ~ , . , 

26 Van Sluijs, Nederlandse koopvaardijschepen; cijfers ontleend aan J.Oderwald, Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis 
dersnelleNederlandscheclipperschepen.zooalszijgebouwdwerdenaandegrootestroome^ 

1940) 12. 
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Afb. 3. Aquarel van J . Spin, voorstellende het fregat Koning Willem II, 1850. Eigendom van het M a r i 
tiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam. 

van de rederij zi jn verreweg de meeste gegevens bekend. Het bi jna 800 ton metende fregat 
werd gebouwd door Fop Smit te K inde rd i jk en liep op 8 december 1840 van stapel. 

In het M a r i t i e m M u s e u m Prins H e n d r i k te Rot terdam bevindt zich een uit 1850 dateren
de aquarel door J . Sp in (afb. 3). H e t schip - abusievelijk Willem de Eerste genoemd en gezag
voerder L . R . in plaats van H . R . Giezen; nummerv lag R 224 - voert de rederijvlag van P. 
Varkevisser. 2 7 Bi j Bureau Veritas werd het schip in 1842 als fregat geregistreerd. In de litera
tuur wordt het schip ook als bark aangeduid. Waarschijnlijk is het aanvankelijk als fregat 
en later als bark getuigd. 

O p de beurtlijst staat het schip niet vermeld bij de schepen uit 's-Gravenhage maar bij 
die uit Rot terdam. Dat had te maken met het reeds genoemde systeem van bevrachtingen 
en retouren van de N H M van vóór de beurtlijst. O m die reden had Varkevisser het boekhou
derschap voor de Koning Willem II in mei 1841 overgedragen aan de Rotterdamse reder B . J . 
Suermondt, alhoewel de 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij kantoor bleef houden i n D e n 
Haag , aan het Westeinde 201. 2 8 

27 Inv.nr P 1850. Overigens waren anno 1842 zeker vijf schepen met de naam Koning Willem II in de vaart, te weten 
vier zeilschepen en een stoomboot. In de literatuur heeft dit nogal tot verwarring geleid. Van Sluijs, Nederlandse 
koopvaardijschepen; L . Smit, 'Over de Nederlandsche scheepvaart in de negentiende eeuw', Ons Zeewezen 37 (1938) 
352, 412 en 415. 

28 Broeze, De Stad Schiedam, 62-71. 
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V a n de eerste, derde en laatste reis van de Koning Willem II zi jn de rekeningen bewaard 
gebleven. 2 9 D ie bieden ons een schat aan gegevens over de inkomsten en uitgaven voor het 
schip. Volgens het Dagblad van 's-Gravenhage vertrok het schip op 21 mei 1841 vanuit Hel le-
voetsluis en arriveerde het 5 september op de rede van Batavia. O p de dag van aankomst 
ging De Stad 's-Gravenhage onder zeil voor de retourreis naar pa t r i a . 3 0 Ti jdens deze eerste reis 
werden honderd onderofficieren en manschappen en vijf officieren vervoerd, bestemd voor 
dienst in O o s t - I n d i ë . 

A a n passagegeld voor de troepen werd bi jna ƒ 15.000,- ontvangen, exclusief de tafelgel
den van de (onder)officieren. In 1843, tijdens de tweede reis, waarvan overigens geen reke
n ing bewaard is gebleven, zou de Koning Willem IInogmaals koloniale mil i ta i ren vervoeren. 
Toen werden zelfs 170 manschappen en 4 officieren vervoerd. D e reis zou 117 dagen duren. 
O o k toen kwamen alle mi l i ta i ren ongedeerd aan . 3 1 

Inkomsten van de eerste reis vormden, naast de genoemde passagegelden van de mi l i t a i 
ren en een aantal particulieren, vrachtgelden voor particuliere ladingen en de opbrensten 
uit de verkoop van watervaten. O p de terugreis werd de gebruikelijke lading voor de N H M 
meegenomen: suiker, koffie en t in. Dat leverde aan vrachtpenningen b i j n a ƒ 8 0 . 0 0 0 , - +15% 
averij & kaplaken a raison van ƒ 11.953,54. 

Inkomsten eerste reis Koning Willem II 

passagegelden i n c l . tafelgelden en wisselverlies ƒ 16.353,94 
v rach tge lden pa r t i cu l i e re l a d i n g i n c l . p rovis ie - 2.733,41 
ve rkoop watervaten - 2.234,40 
v r a c h t p e n n i n g e n N H M - 79.690,25 
averij & k a p l a k e n 15%, i n c l . saldo-overschot k a p i t e i n - 12.190,84 

totaal ƒ 113.202,84 

Uitgaven eerste reis Koning Willem II 

diverse leveranciers ƒ 499 ,38 
assurant iepremies - 6 .305 ,40 
onkos ten O o s t - I n d i ë en S i n t - H e l e n a - 5 .801,05 
onkos ten i n B r o u w e r s h a v e n en He l l evoe t s lu i s - 1.595,56 
a fmons te r ing der equipage enz . - 10 .601,10 
kapi te insgage en k a p l a k e n - 4 .450 ,80 

cargadoors K u y p e r , V a n D a m & S m e e r - 2 .041 ,05 
c o m m i s s i e v o o r boekhoude r S u e r m o n d t - 468,22 
p rov i s i e v o o r b o e k h o u d e n , re iskosten en diverse onkos ten - 1.632,54 

totaal ƒ 33 .395 ,10 

29 Originelen in bezit van A . Beider te Alblasserdam, kopieën bij auteur. 
30 12 en 26 mei en 31 december 1841. 
31 M . P . Bossenbroek, Van Holland naar Indië. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909 

(Amsterdam/Dieren 1986) bijlage B. 

87 



De 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij (1839-1862) 

F R E G A T S C H I P KOIIIIH) Willem 11, Kapitein II. M. « , « * „ . va,, .rewpart-Mon naar Hongkong en va 

daar naar Gukhonbaai (Atmxuf), en in Inatslgemelde baai lotaal verongelukt, den 28"*" Junij 1887. 

j Nagekomen RekeuiogeB. " , Biïerse OntvaBgsteB. ' 

Assurantie. s,,.T.«.™»/v,,„,,»,, s„,„ii, s » ! « 

J L b ' a l b T " | ' j ' ' Ü ' 5 0 Traohtpeaningen. 

-, | Blo», 4 Zoon { . jo . J . 7 0 , i „ f - j Uur Hongkong. 

Scheeps-OngeldeB. A 1 

Mewport-Hoo. . . * | f_ „ „ , j M 

Hongkong. | j 1" » » | •» 1>] I t l t a M . .1. w i l | 

Guichnnhaai. f _ j j ' " • » • » ' j * i ^ " ' " " j " ,"' »G

r" t'2J™ ™" .... „ 

RoiierdaiD. Aïerij-BekeBiag. 

: 7p^rm' K ^5ïb, | : l! : ; l j j S"Hl;;E:;v.:„;.„ ' ! 

Diverse OntvaagsteB, 

AssiraBtie. 

Vrachtpennragen. 
Naar Hongkong. 

Scfleeps-OBgeldes. 
tVwport-Mon. 

Aterij-EckeBiag. 

Afb. 4. Slotrekening van de Koning Willem II, 1857. Collectie A . Beider, Alblasserdam. 

Deze eerste reis resulteerde in een batig saldo voor de heren reders van bijna ƒ80.000,-. Zon
der meer een uitstekend resultaat. 

De rekening van de derde reis, opgemaakt in augustus 1846, is minder overzichtelijk, om
dat er ook allerlei nagekomen rekeningen op geboekt staan en sommige rekeningen niet 
gespecificeerd zijn. Interessant zijn de 'assurantiën', waaruit blijkt dat Varkevisser zijn 
scheepsaandelen had verzekerd. Dit betrof zowel cascoschade als 'behouden varen', dat wil 
zeggen tegen de mogelijkheid dat het schip compleet verging. Verzekeren was in de partenre-
derij een facultatieve aangelegenheid van de individuele aandeelhouders. De verzekering 
van de lading was een zaak van de cargadoor. Voor beide verzekeringen werd aan premie 
ƒ3.906,60 betaald. In de statuten van de rederij was in artikel 18 slechts vermeld dat het schip 
bij het op stapel zetten tegen brand en bij het uitzeilen tegen 'zeeschade' zou worden verze
kerd. Opvallend is verder de naam van M . Varkevisser, zoon van Pieter en actief als carga
door. 

Dat verzekeren geen luxe was, bleek uit het feit dat de Koning Willem II - waarschijnlijk 
tijdens de tweede reis, maar geboekt op de rekening voor de derde reis - bij Rio de Janeiro 
averij opliep; kosten ruim ƒ8.600,-. Of deze schade ook werkelijk gedekt is en voor hoeveel 
guldens, is niet bekend, omdat van de latere reizen geen rekeningen bekend zijn. Men mag 
overigens aannemen dat de in de scheepsrekeningen onder 'assurantiën' genoemde P. Blom, 
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Gebroeders Chabot en Sandberg & Co . , naast Varkevisser zelf, tevens aandeelhouder van 
het schip zijn geweest. 

Thuisgekomen te Rot terdam werd door kapitein V a n der Brugh maar liefst ƒ10 .439 ,50 
aan gages voor de bemanning betaald. D e kapitein zelf streek ƒ 4 . 4 4 7 , 2 3 aan gage op. Over 
het aantal bemanningsleden zijn we niet ingelicht - er zi jn geen Rotterdamse monsterrollen 
bewaard gebleven - maar dit zal tussen de dertig en veertig hebben geschommeld. 

O p de lijst van de voor de N H M naar Neder land vervoerde goederen v inden we dit keer 
niet alleen koffie, suiker en t in terug, maar ook nootmuskaat en kruidnagelen. In totaal le
verde dit aan vrachtpenningen r u i m ƒ 7 0 . 0 0 0 - op, exclusief averij en kaplaken. Het saldo 
waarvoor de balans werd gecrediteerd, kwam daarmee op bi jna ƒ 4 5 . 0 0 0 , - , aanmerkelijk la
ger dan dat van de eerste reis. 

Het einde van de rederij 

Wanneer de rederij precies heeft opgehouden te bestaan, is niet met zekerheid te zeggen. 
Bi j een partenrederij is dat normaal gesproken het geval wanneer het schip wordt verkocht 
of anderszins uit de vaart raakt. In de stadsalmanakken komt de naam 's-Gravenhaagsche 
Scheeps-Reederij na 1862 niet meer voor. Dat zal alles te maken hebben met het overlijden van 
oprichter Pieter Varkevisser op 8 december 1862. 

Zeer waarschijnlijk echter heeft de rederij al eerder opgehouden te bestaan. O p de be-
vrachtingslijsten van de N H M stond aanvankelijk de 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij a\s re
der vermeld, maar na 1841 werd steevast P. Varkevisser als reder genoemd. O p de twee af
beeldingen van De Stad 's-Gravenhage en de Koning Willem II staan op de rederijvlaggen niet 
voor niets zijn init ialen. 

Vanaf 1849 verscheen Varkevissers zoon Maar t en , cargadoor te Rotterdam, als reder ten 
tonele. O o k Varkevissers andere zonen, A r i e en Pieter, waren actief in het scheepvaartbe
drijf. Het is dus aannemelijk dat vanaf dat tijdstip de f i rmanaam P. Varkevisser & Zonen 
is g e ï n t r o d u c e e r d . 3 2 Later komen we overigens ook nog de naam tegen van rederij Weduwe 
P. Varkevisser. 

Het meest voor de hand liggend als jaar van l iquidatie van de rederij is 1857, niet toevallig 
ook het jaar van de grote f inanciële crisis in de zeilvaartrederij. In dat jaar namelijk werd 
De Stad 's-Gravenhage, na geveild te zijn in Rotterdam, herdoopt i n de Prins van Oranje. Onde r 
die naam heeft het schip nog vele jaren voor de rederij P. Varkevisser & Zonen gevaren. 3 3 

In 1863 werd het schip aan de K a a p de Goede H o o p afgekeurd. 
De Koning Willem II zou in 1857 zijn laatste reis maken. Over die laatste reis zijn onlangs 

nieuwe gegevens boven water gekomen. 3 4 K a p i t e i n H . R . Giezen vervoerde i n dat jaar eerst 
een lading van 880 ton kolen van Newport naar H o n g K o n g en vandaar een lading van 425 
Chinese passagiers naar de Guichen Baai i n Zuid-Aus t ra l ië . Achtergrond vormde de uitge
broken goudkoorts in de staat Vic to r i a . He t schip arriveerde eind j u n i 1857 in het Aust ra l i -

32 A R A , a r c h i e f N H M , n r 1899-1902 , b i j l . J a a r v e r s l a g e n 1839-1850 . 

33 S w e y s , Neêrlands vloot en reederijen. 
3 4 M e t d a n k a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b i b l i o t h e e k v a n he t M a r i t i e m M u s e u m P r i n s H e n d r i k te R o t t e r d a m 

( M M R ) d i e m i j a t t e n d e e r d e n o p d e c o r r e s p o n d e n t i e v a n G . G . v a n D o o r n , e e n N e d e r l a n d s e e m i g r a n t u i t A d e -

l a i d e , A u s t r a l i ë , u i t d e p e r i o d e 1990-1992 . H i j heef t , s a m e n m e t e e n n a z a a t v a n k a p i t e i n G i e z e n , m e v r o u w R . 

B u l d e r - G i e z e n u i t S i l v e r s t r e a m , N i e u w - Z e e l a n d , t a l v a n n i e u w e g e g e v e n s o v e r d e Koning Willem II e n h a a r 

n o o d l o t t t i g e l aa t s t e r e i s v e r z a m e l d . 
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sche plaatsje Robe. Daar werden de Ch inezen vei l ig aan land gezet. Voor de overtocht ont
v ing de kapitein r u i m ƒ 3 0 . 0 0 0 , - aan passagegelden. 3 5 Een paar dagen later echter, op 30 
j u n i , verging het schip i n de Gu ichen Baai , enkele kilometers van Robe vandaan. A l s gevolg 
van een plotseling opkomende zuidwester storm waren de ankers losgeslagen. K a p i t e i n G ie 
zen probeerde door het hijsen der zeilen nog het schip op het strand te laten lopen, doch 
deze manoeuvre liep verkeerd af en het schip sloeg kapot. V a n de 25 bemanningsleden kwa
men zestien om het leven toen de uitgezette reddingssloep - zonder de kapitein, die achter
bleef en later alsnog gered werd - omsloeg. D e door de haaien verminkte stoffelijke resten 
van de bemanningsleden spoelden later aan en werden i n de duinen begraven. Saillant detail 
is dat R Varkevisser voor het schip ƒ 19.344,- voor cascoschade en ƒ 19.950 - voor 'behou
den varen' kreeg uitgekeerd. D i t werd verdeeld over de aandeelhouders van het schip. D e 
restanten van de Koning Willem II werden door de kapitein voor 225 pond sterling verkocht 
aan een inwoner van R o b e . 3 6 

Ten slotte moeten in verband met de rederij de namen van nog twee schepen vermeld wor
den: de Nieuw-Lekkerland en de Watergeus. He t eerstgenoemde schip, een bark van 669 ton, 
werd in 1841/1842 gebouwd door Fop Smit te K inde rd i jk en op 22 j u n i 1842 te water gelaten. 
Smit zou omstreeks 1848 de plaats innemen van D e Gijselaar als commissaris van de rederij. 

35 Dit blijkt uit de slotrekening van het schip, opgemaakt op 10 juni 1858. 
36 Slotrekening schip. Het wrak is tot op heden nog niet gelokaliseerd of geborgen. Wel zijn enkele (vermeende) 

wrakstukken, zoals een signaalkanon en een houten deur geborgen. Bij de plaats waar de ramp zich heeft vol
trokken staat thans een kanon opgesteld, waaronder zich een maquette bevindt met het opschrift: 'Signal C a n -
non from Koenig Wi l l em II Dutch Barque of800 tons wrecked in a gale with the loss of 16 Crew on L o n g Beach 
on 30thJune 1857 after unloading near this spot Chinese passengers from H o n g Kong . Plaque donated by N . A . 
Gibbons.' M M R , brief en foto's van G . G . van Doorn aan G . Schot, 10 oktober 1990. 

90 



De 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij (1839-1862) 

A l s reder van de Nieuw-Lekkerland werd vermeld R Varkevisser en niet de 's-Gravenhaagsche 
Scheeps-Reederij.31 Voor het schip i n 1862 voor ƒ 2 0 . 0 0 0 - aan Noorwegen werd verkocht, 
heeft het onder de kapiteins W . H . K r a m e r en M . B. Hoffman nog jaren lang dienst verricht. 

Alhoewel de Watergeus door sommige bronnen tot de schepen van de 's-Gravenhaagsche 
Scheeps-Reederij wordt gerekend, moet het i n werkelijkheid een door R Varkevisser uitgereed 
schip zijn geweest. Het 680 ton metende, als bark getuigde schip werd i n 1849 gebouwd door 
J a n Smit F z n te Slikkerveer. De Watergeus was bijna identiek aan de Nieuw-Lekkerland. In de 
li teratuur wordt het schip genoemd vanwege een snelheidsrecord van 90 dagen op het traject 
L ive rpoo l -Aus t r a l i ë . 3 8 O p de lijst van kapiteins, die met het schip gevaren hebben, komen 
we W . H . K r a m e r (1849-1860) en H . R . Giezen (1860-1865) tegen. In dat laatste jaar werd 
het schip als vermist opgegeven. 3 9 

De 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij in vergelijkend perspectief 

Vergelijkt men de 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij met andere kleine Oos t i nd i ë r ede r i j en in 
steden als 's-Hertogenbosch, T i e l en Zierikzee, dan valt op dat de rederij-activiteiten vooral 
i n Zierikzee en i n mindere mate in 's-Hertogenbosch van groot lokaal belang zijn geweest. 
D e opricht ing in 1840 van de Bossche Oost-Indische Scheepsreederij (1840-1854) en de bouw van 
het fregatschip 's-Hertogenbosch op de werf De Eendragt van B. van L i m m e n en C o m p . te Dor 
drecht in 1840-1841 was een Bosch-Dordts initiatief, bedoeld om 's-Hertogenbosch en 
Noord-Brabant een economische impuls te geven en zoveel mogelijk inwoners i n de voorde
len te laten delen. Het belang voor de regio blijkt uit de positieve reactie i n de lokale pers 
en van de gouverneur van de provincie Noord-Brabant . M a a r ook uit de opvallende partici
patie van 'voorname kapitalisten en grondeigenaren' uit 's-Hertogenbosch, waaronder de 
bankier F. van Lanschot en de uit T i e l afkomstige assuradeur en wijnkoper, tevens boekhou
der van de rederij, J . A . Spijers. H i j was ook degene die de rederij had geïni t ieerd . N a de 
eerste reis van de 's-Hertogenbosch trok Spijers zich om onbekende redenen terug als boekhou
der en werd opgevolgd door de adjunct-boekhouders T h . M . en G . Sandberg, cargadoors 
en reders uit Dordrecht . V a n de vi j f commissarissen kwamen er statutair drie uit 's-Herto
genbosch en twee uit Dordrecht . D e eerste kapitein van de 's-Hertogenbosch ten slotte, de 
marine-officier J . J . Westerouen van Meeteren, was een geboren Dordtenaar . 4 0 

O o k bij de Tielsche Reederij op de Oost-Indien (1838-1856) was sprake van een duidelijke 
'Dordrecht-connection' . Dordrecht zal in economische z in ook het meest geprofiteerd heb
ben van de rederij, want het schip De Stad Tiel werd i n 1837-1838 gebouwd op de Dordtse 
werf De Merwede van C . Gips & Z n . Dordrecht functioneerde net als in het Bossche geval 
als thuishaven. D e kapitein en de eerste stuurman waren bovendien Dordtenaren. 

D e Tielse inbreng in de rederij werd - anno 1848 - vertegenwoordigd door jh r R A . 
Reuchl in , boekhouder en burgemeester van T i e l ; j h r D . F. Reuchl in , bestuurslid van de rede
rij , ondernemer, administrateur van een lokale verzekeringsmaatschappij en hd van de n d -

37 Van Sluys, Nederlandse koopvaardijschepen; Nederlandsche residentie en 's-Gravenhaagsche stads almanak voor 1849, 376. 
In de almanakken wordt het sehip abusievelijk Nieuw-Lekkerkerk genoemd. Voor zover bekend bestaan er geen 
afbeeldingen van beide schepen. 

38 Onder andere Oderwald, Nederlandsche snelzeilers, 13. 
39 Van Sluijs, Nederlandse koopvaardijschepen. 
40 Eerenbeemt, 'Bosch-Dordtse scheepsrederij', 191-194 en 233; Van Sluijs, Nederlandse koopvaardijschepen. 
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derschap van Gelder land; mr W . A . van L i d t h de Jeude, president van de rederij en onder 
meer rechter te T i e l ; en J . van Ga len als secretaris. Het vijfde bestuurslid, tevens boekhou
der, was de Dordtenaar H . Brunne r . 4 1 

In het relatief geïsoleerde Zierikzee was sprake van een echte Zeeuwse, Zierikzeese onder
neming. M a a r deze stad kende dan ook een lange maritieme traditie. In 1838 werd in die 
stad door de bekende C . Smit uit Alblasserdam en een aantal gegoede burgers, waaronder 
de zeer actieve Zierikzeese burgemeester m r M . C . de Crane en de gewezen predikant van 
Haamstede H . W . Ie Sage ten Broek, een nieuwe scheepswerf genaamd de Stads- of Commercie-
werf opgericht met de bedoeling de Zierikzeese scheepsbouw en scheepvaart weer tot leven 
te brengen. Twee jaar later werd door een Antwerpse inwoner van Zierikzee een tweede werf 
opgericht, veelzeggend De Goede Intentie genoemd. In totaal hebben deze werven in de perio
de 1838 tot 1857 maar liefst 27 zeeschepen gebouwd, vooral barken en schoeners. Veel van 
deze schepen droegen Zeeuwse namen. Twee barken voerden de naam De Stad Zierikzee en 
werden vanuit Zierikzee uitgereed. 4 2 Boekhouder van de eerste rederij van De Stad Zierik
zee - het eerste schip met die naam verongelukte in december 1841 voor de Zeeuwse kust 
- was een zekere R Smits uit Kinderd i jk . V a n de tweede rederij weten we dat achtereenvol

gens de eigenaar van de stadswerf L e Sage ten Broek (1844-1853), D e Crane en districtscom
missaris jh r W . D de Jonge (1853-1859) en D e Crane , De Jonge en reder F. Ke i l e r (1859-1862) 
de boekhouders waren. In dat laatste jaar werd het schip aan Engeland verkocht en hield 
de rederij op te bestaan. 4 3 

Ongeveer een derde van de te Zierikzee gebouwde schepen kwam in aanmerking voor be
vracht ing door de N H M . Bekijkt men bovendien de lijst van 52 schepen uit de eerste helft 
van de 19e eeuw die Zierikzee als thuishaven hadden, dan zal duidelijk zijn dat deze bedrij
vigheid van groot belang moet zi jn geweest voor de plaatselijke economie. 4 4 

Wat was nu het lokale belang van de 's-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij? In het 'p lan ter deel
neming ' werd met geen woord gerept over het stimuleren van de lokale economie. Veel be
lang voor D e n H a a g (inclusief Scheveningen) kan de rederij niet gehad hebben, omdat de 
stad - anno 1850 telde D e n H a a g r u i m 70.000 inwoners - niet kon delen in de bevrachtingen 
en retouren van de N H M en de schepen van de rederij bovendien elders gebouwd moesten 
worden. Plaatselijke middenstanders en ambachtslieden zul len dan ook niet of nauwelijks 
i n de voordelen van de rederij gedeeld hebben. Rotterdam als thuishaven heeft nog het mees
te geprofiteerd. De Haagse rederij was vooral een commerc i ë l e aangelegenheid, met Varke
visser als eerste belanghebbende. De in i t i ë rende en dominante rol van de ervaren groot
reder Varkevisser was uiteraard van cruciale betekenis. 

M a a r de rederij was ook, meer dan in andere steden waar de vaart op O o s t - I n d i ë vanuit 
het niets in het leven werd geroepen, een prestige-aangelegenheid die het lokaal belang te 

41 Veerman, ' In Malakka luidt 'De Stad T i e l ' al een eeuw voor 'de God in van Genade' in de Cheng H o o n Teng 
tempel', 8-9. Aanvullende gegevens over schip en rederij in Van Sluijs, Nederlandse koopvaardijschepen. Informatie 
over Reuchlin in: Nederland's adelsboek (1950) 274-282; informatie over Van Lid th de Jeude in: Nederland's patrici
aat (1973) 153-193. 

42 W. H . Keikes, 'Negentiende-eeuwse scheepsportretten afkomstig van rederij De Crane te Zierikzee', Antiek 8 
(1974) 553. Met dank aan H . U i l , Zierikzee. 

43 Van Sluijs, Nederlandse koopvaardijschepen; W. van Houten, Nederlandsche koopvaardij-vloot (Rotterdam 1853) 50. 
Het lijkt mij waarschijnlijk dat Van Sluijs met P. Smits een l id van de familie Smit bedoeld heeft. Eens te meer 
wreekt zich het gemis aan een goede monografie over deze bekende en invloedrijke scheepsbouwers- en reders
familie, geconcentreerd op de zeiltijd. 

44 Zierikzee in de zeiltijd (1980) 20-21 (bijlage). 
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boven ging. D e deelname van koning W i l l e m I zal daartoe zeker hebben bijgedragen. Niet 
voor niets werd de rederij in de 's-Gravenhaagsche Stads Almanak bij de provinciale en niet bij 
de stedelijke instellingen vermeld. In tegenstelling tot de rederijen in bij voorbeeld T i e l of 
's-Hertogenbosch ontbraken hier voor zover bekend de indus t r ië le ondernemers. Ambtena 
ren en bestuurders bepaalden in belangrijke mate het gezicht van de Haagse rederij. Bi j zo
wel de Haagse als de Bossche en Tielse rederij zijn overigens de nauwe relaties van bestuurs
leden met het verzekeringswezen opvallend. Het zou de moeite lonen wanneer hier nog eens 
een aparte studie aan werd gewijd. 

9!i 



Gerrit Valk 

Het verblijf van Picasso in Nederland in 1905* 

In de zomer van 1905 vertoefde de schilder Pablo Picasso enige tijd in een dorpje in Noord-
Holland. In de omvangrijke Picasso-literatuur wordt aan dit uitstapje grote betekenis toege
kend. Picasso zou namelijk na zijn bezoek aan Nederland afscheid hebben genomen van een 
stijl, waarin alle menselijke ellende die hij in Parijs had ontmoet tot uiting kwam. Na zijn 
verblijf in Nederland kreeg Picasso oog voor een andere werkelijkheid, die zich in zijn werk 
uitte in vrolijker onderwerpen en een kleurgebruik waaruit de pijn, angst en vertwijfeling 
waren verdwenen. Vooraanstaande Picassobiografen als Palau i Fabre, Boudaille en Daix 
hechten grote waarde aan het verblijf van de Spanjaard in de lage landen en verklaren daar
uit zijn verandering van stijl.1 Ook Christian Zervos onderkent na de Hollandse reis een ver
andering in Picasso's benadering. De skeletachtige, bloedeloze en hoekige lichamen die Pi
casso tot dan toe schilderde, maakten plaats voor figuren van een weelderiger omvang en 
zijn kleurgebruik ging over van beklemmend-blauw in levenslustig-roze.2 

Het is opmerkelijk dat door het verblijf van maximaal enkele weken in een andere omge
ving Picasso's kijk op het leven zo'n positieve verandering onderging. Lang vertoefde de 
schilder immers niet in het noorden. In één van zijn Nederlandse schetsboeken, die worden 
bewaard in het Musée Picasso in Parijs, staan de maanden juni en juli vermeld. Hoewel Pi
casso zich de exacte data op latere leeftijd niet meer kon herinneren, heeft zijn reis vermoe
delijk korter geduurd.3 Zervos houdt het op een maand en dat lijkt realistischer dan Fernan-
de Olivier, die spreekt over een verblijf van slechts enkele dagen.4 

Hoe het ook zij, in die relatief korte periode zou zich een zodanige omslag in het leven 
van de schilder hebben voltrokken, dat het gerechtvaardigd is een poging te doen om zijn 
voetsporen te volgen en te proberen meer licht te werpen op het weinige dat van zijn verblijf 
in de noordelijke contreien bekend is. 

Overvloedig stromen de bronnen over Picasso's verblijf overigens niet. Dat ondervonden 
eerdere onderzoekers ook al, die op de plaats van handeling - het dorp Schoorl - hun licht 
kwamen opsteken. Eén van hen, Palau i Fabre, wijdt in zijn biografie over de jeugdjaren 
van de schilder een apart hoofdstuk aan Picasso's Nederlandse reis. Toch hebben noch hij 
noch andere biografen een uitgebreid onderzoek gedaan naar Picasso's Nederlandse reis. 
Dat geldt ook voor het artikel dat Von Graevenitz aan deze episode wijdt. Het meest syste
matisch is de beschrijving van de reis in de recente biografie van Richardson, die voor een 

* Een uittreksel van dit artikel verscheen in de catalogus bij de tentoonstelling Picasso 1905-1906, die in 1992 werd 
georganiseerd door het Museu Picasso Barcelona en het Kunstmuseum Bern. 

Hierbij dank ik de volgende personen voor hun hulp bij dit onderzoek: dr E. Endt, ir H . J . J . Hardy van het 
gerechtelijk laboratorium van het ministerie van justitie te Rijswijk, m w J . C . E . Huiz inga , conservator van het 
Nederlands Persmuseum, W. Jansen, A . H . J . K o k , K . Komen, mw Brigitte Léal, conservator van het M u s é e 
Picasso te Parijs, J . de Leeuw, mw drs L . A . Nizet van het Nederlands Spoorwegmuseum, J . Palau i Fabre, F. F. 
Pinxter, mw G. I. Plenckers-Keyser, drs A . Ribbens, M . C . Schilperoort, T. A . Schilperoort, J .W. Schilperoort, 
S.E. Veldhuijzen van het Haags Gemeentearchief, mw drs V. Wijnekus en prof.dr H . Zandvoort. 

1 J . Palau i Fabre, Picasso. The earlyyears 1881-1907 (Barcelona 1985) 436; G . Boudaille en P. Daix, Picasso. Blaue 
und rose Periode ( M ü n c h e n 1966) 77 en 272. 

2 C . Zervos, Pablo Picasso. Oeuvres de 1895 a 1906 (Paris 1932) X X X V I I . 
3 Palau i Fabre, Picasso, 417. 
4 Zervos, Pablo Picasso, X X X V I I ; F. Olivier, Picasso el ses amis (Paris 1933) 43. Fernande Ol iv ie r is opmerkelijk 

slordig in haar beschrijving van de Nederlandse reis. Zo situeert zij die in 1904 en geeft zij ook de naam van 
Picasso's Hollandse vriend verkeerd weer. 
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deel is gebaseerd op deze studie. Overigens wil ik mij in dit artikel niet wagen aan kunsthisto
rische beschouwingen, maar zal ik mij zoveel mogelijk beperken tot de historische omstan
digheden waaronder zowel Picasso's reis als zijn gouaches en tekeningen in Nederland tot 
stand kwamen.5 

Nederlanders ontmoeten Picasso 

Wat deed een dynamische, jonge Spanjaard die bovendien veel van zon hield, in een dorpje 
in het calvinistische en regenrijke Holland? In ieder geval was het hem er niet om te doen 
om in de Nederlandse musea de meesters uit de 17e eeuw te gaan zien, zoals hij in 1925 aan 
een Nederlandse journalist vertelde.6 Wel kende Picasso enige levende Nederlandse kunste
naars. In Le Bateau-Lavoir in de Rue Ravignan 13, het huis waar Picasso in Parijs woonde, 
verbleven twee Nederlandse kunstenaars: Otto van Rees en Kees van Dongen. Op zich was 
dat niet bijzonder: het Parijs van die jaren oefende immers een magische aantrekkingskracht 
uit op de Nederlandse artistieke avant-garde. Van Rees, die in Parijs verbleef in de jaren 
1904-1914, leerde Picasso kennen bij hun wederzijdse vriend, de Nederlandse journalist Tom 
Schilperoort. Op uitnodiging van de laatste woonde Van Rees bij hem. Picasso had hem aan 
een atelier aan de achterzijde van Le Bateau-Lavoir geholpen, boven dat van hemzelf. War
me vriendschap bloeide tussen Van Rees en Picasso niet op. De Nederlander herinnerde zich 
Picasso later als een ijdeltuit, die bijzonder was ingenomen met zichzelf, met zijn successen 
bij de vrouwen en met zijn kunst. Bovendien was hij keihard en egoïstisch. Van Rees: 'We 
waren in die tijd allemaal zo arm als kerkratten. Ieder was blij als hij van de armoede van 
de ander eens wat lenen kon, hetzij een paar francs, hetzij materiaal, een doek of een paneel. 
De enige die altijd leende en nooit teruggaf was Picasso.'7 

Ook Kees van Dongen, die zich al in 1897 in Parijs had gevestigd en eveneens onderdak 
vond in Le Bateau-Lavoir was bevriend met Tom Schilperoort. Het is goed mogelijk dat Van 
Dongen en Schilperoort elkaar al van jongsaf aan kenden: beiden groeiden immers op in 
Delfshaven, onder de rook van Rotterdam, en woonden in straten die in eikaars verlengde 
lagen.8 Toen Schilperoort zich in Parijs vestigde, betrok hij woonruimte in Montmartre, in 
de buurt bij Kees van Dongen.9 Als free-lance journalist kon het niet uitblijven dat hij, op 
zoek naar nieuws en bovendien als kunstliefhebber, zijn vroegere plaatsgenoot Kees van 
Dongen opzocht. Bovendien schreef hij voor dezelfde krant waarvoor Van Dongen teken
de. 1 0 Van Rees bracht Kees van Dongen in contact met Picasso, die ook voor hem een atelier 
regelde in Le Bateau-Lavoir. Die kennismaking vond plaats in het café 'Le Lapin Agile'. 1 1 

In deze gelegenheid trad Tom Schilperoort regelmatig op als voordrachtskunstenaar.12 Vol
gens Richardson bracht Van Rees of Van Dongen Picasso in contact met Schilperoort.13 

5 In 1967 Palau i Fabre Picasso, 417; A . von Graevenitz, 'Picasso in Schoorldam', Kunstschrift 26 (1982) 82-84; 
J . Richardson, A life'ofPicasso. Volume 1 1881-1906 (New York 1991) 376-382. 

6 W F A Roëll 'Pablo Picasso', Elseoiers geïllustreerd maandschrift 35 (1925) 304-315, aldaar 311. 
7 W. H . Enzinck, 'Herinneringen aan Otto van Rees', in: Otto en Adya van Rees. Leven en werk tot 1934 (Den Haag 

1975) 97-98; A . Venema, Nederlandse schilders in Parijs (Amsterdam 1980) 45-47. 
8 Brief gemeentearchief Rotterdam d.d. 20 ju l i 1988. 
9 T. Schilperoort, 'Kees van Dongen', Op de hoogte. Maandschrift voor de huiskamer 2 (1905) 735-739. 
10 L . Chaumeil , Van Dongen. L'homme et l'artiste. La vie et l'oeuvre (Genève 1967) 73. 
11 Idem, 94. 
12 P . H . Endt, ' N o g eenige herinneringen aan Tom Schilperoort', Motorkampioen, 23 mei 1930, 342-343. 
13 Richardson, A life, 376 
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Dankzi j Picasso konden de Nederlanders dus een atelier betrekken i n L e Bateau-Lavoir, 
maar ook voor de Spaanse kunstenaar had de kennismaking met de Nederlanders gevolgen: 
i n de zomer van 1905 nodigde Schilperoort Picasso uit om hem gezelschap te komen houden 
in Schoorl. 

Ofschoon vaak verkeerd gespeld 1 4 , is de naam Schilperoort niet onbekend in de Picassoli-
teratuur. M a a r met die naamsvermelding is dan ook alles gezegd. O o k i n eigen land is Tom 
Schilperoort nagenoeg vergeten. E n dat is toch wel opmerkelijk en onterecht, want zi jn 
kunsthistorische betekenis staat buiten kijf. Tom Schilperoort was niet alleen degene op 
wiens ui tnodiging Picasso deze zo betekenisvolle reis naar Neder land zou ondernemen; ook 
was hij de eerste die Kees van Dongen vanuit Parijs in Neder land introduceerde. A l i n 1904 
schreef Schilperoort een artikel over hem in een bekend landelijk ochtendblad en een jaar 
later publiceerde hij een uitgebreide studie over V a n Dongen i n het maandblad Op de hoogte.15 

Tom Schilperoort 

Tomas A n t o n Schilperoort werd op 23 februari 1882 geboren i n Delfshaven, een plaats die 
enkele jaren later gevoegd zou worden bij Rot terdam. Over het gezin waarin Tom opgroeide 
is weinig bekend. Z i j n vader, A n t o n Thomas, was drogist. H i j was vrijgevochten en iemand 
die het leven gemakkelijk o p n a m . 1 6 Dat karakter had Tom dus blijkbaar van zijn vader. M e t 
zi jn oudere broer Gijs kon hij het goed vinden. H e m ook verzocht Tom zijn geld te beheren, 
want daar in lag zijn kracht volstrekt niet . 1 7 Voor de jonge vrijbuiter moet Rot terdam, waar 
alles draaide o m de scheepvaart, weinig te bieden hebben gehad. Amste rdam met een mon
dainer leven en vrijgevochten kunstenaarskringen zal op Tom een grotere aantrekkings
kracht hebben uitgeoefend. In 1903 vestigde hij zich dan ook i n de hoofdstad. Daa r omring
de hij zich al snel met een grote vr iendenkring. Zo behoorden i n het begin van 1904 tot zijn 
vr iendenkr ing schilders, tekenaars, acteurs, schrijvers, studenten en 'de meisjes van de To
neelschool ' . 1 8 Z i j n charme, onvoorspelbaarheid en zijn groot gevoel voor - vaak bizarre -
humor maakten hem bijzonder populair. E e n voorbeeld van het laatste: toen Schilperoort 
met Picasso in Schoorl verbleef, maakte de postbode het volgende mee. Aangekomen bij het 
huis van Tom trof hij in plaats van de klopper een doodsbeen aan een touwtje. Nadat hij 
die griezelend op de deur liet vallen, ging deze niet open, maar stapte Schilperoort aan de 
zijkant uit het huis, ging vlak achter de postbode staan en zei: 'Wat wilt gij, wachter van 
de zwarte nacht? ' 1 9 Zo werd er ook verteld dat hij eens een schilderij stal uit de produktieco-
operatie van de schrijver Frederik van Eeden. D e dief bleef niet onbekend, want op de plaats 
waar het schilderij werd weggenomen, h ing hij een briefje met de tekst 'Ik, Tom Schilper
oort, ben de dader en ik ben tevreden met de bu i t ' . 2 0 

14 In navolging van Ol ivier spreken verschillende Picassobiografen over Schilperoot. 
15 De Telegraaf, 21 november 1904. Schilperoort, 'Kees van Dongen'. 
16 Mededeling van Toms halfbroer J .W. Schilperoort, 22 februari 1989 te Zwolle. 
17 Mededeling J.W. Schilperoort. 
18 Briefkaart van Tom uit Amsterdam aan zijn ouders en zijn broer, poststempel 26 februari 1904 (in bezit van 

zijn zoon T A . Schilperoort, Alphen aan den Rijn) . 
19 In 1967 werden oude inwoners van Schoorl geïnterviewd over hun herinneringen aan het verblijf van Picasso 

in hun gemeente. Het programma werd op 11 mei 1967 uitgezonden voor radio Hilversum 2 onder de titel Een 
kei in een rimpelloze vijver. 

20 Geciteerd door A . Ribbens, Jopie Breemer en hetjopiehol. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Amsterdamse bohème 
(1906-1914), doctoraalscriptie Instituut voor Neerlandistiek (Amsterdam 1984) 49. 
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Afb. 1. Tom Schilperoort. Foto Gemeentear
chief Alkmaar. 

Schilperoort verwierf door zi jn kleurrijk gedrag zo'n faam dat diverse auteurs hem ge
bruikt zouden hebben als roman- of verhaalpersonage. 2 1 In artistieke kringen heette hij 'on-
vervalscht b o h é m i e n ' en de schrijver D u Perron associeerde het begrip 'intellectuele b o h è 
me' met drie namen: Stevenson, Lawrence en Tom Schi lperoor t ! 2 2 

Schilperoort koos inderdaad voor dat leven en i n een latere terugblik schreef hij daarover: 
' In het Bohème- leven vloeitje eigen r i jkdom aan levensliefde over den kelk, den toch nuchte-
ren vorm, dien het leven je bood als beker, maar die je te klein leek' . 2 3 E n waar kon dat leven 
tot voller wasdom komen dan i n L a V i l l e L u m i è r e ? In het najaar van 1904 dook hij dan ook 
op in Parijs. A l s correspondent voor kranten als de Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Tele
graaf schreef hij bijna wekelijks artikelen over toneel en kunstenaars als Toulouse-Lautrec, 
Renoi r en R o d i n , 'ontdekte' hij zoals vermeld Kees van Dongen en publiceerde, vermoede
lijk als eerste, over de roemruchte danseres M a t a H a r i . 2 4 In Parijs genoot hij volop. Samen 
met zijn vr iend Kees van Dongen trok hij regelmatig door de stad: ' D a n liepen we samen 
door de volkswijken naar buurtkermissen of bezochten kleine schouwburgjes en ook wel gin-

21 R\bhens,Jopie Breemer, 55-56 noemt [Piet Endt] 'Veiling', in : Het leven. Geïllustreerd 3 (28 augustus 1908) 1097-
1101 Luger 'Naar wij vernemen' en Artours, 'Boheemsch Amsterdam'. Volgens E . Endt, 'Een model voor de 
uitvreter' in- Spektalor. Tijdschrift voor Neerlandistiek 1 (1971-1972) 53-59, zou S. ook model hebben gestaan voor 
Nescio's fameuze roman De Uitvreter. Hoewel dat niet onmogelijk is, kan echter van S. één ding niet gezegd 
worden, namelijk dat hij gierig was. 

22 E . Visser, Het Nederlandsche cabaret. Met drie-en-dertig portretten (Leiden 1920) 76. D u Perron in een met gepubli
ceerde ve'rsie van Het land van herkomst. Vermeld door Ribbens, Jopie Breemer, 56. 

23 T Schilperoort ' V i e de Bohème' , in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 september 1912. 
24 Zie o n d e r m e e r t Telegraaf, 23 oktober, 2 en 8 november, 8 december 1904, 19 en 24 januari 1905. 

O p 31 mei 1905 verscheen een interview met M a t a H a r i in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Daar in staat dat 
zij tevens optrad als schildersmodel. De heer A . H . J . K o k te Haaksbergen is van mening in het bezit te zijn 
van een schilderij waarop M a t a H a r i staat afgebeeld en dat zou zijn vervaardigd door Picasso. H i j schreef hier
over het ongepubliceerde manuscript Mata Hari by Picasso. The lost painting. Een exemplaar hiervan berust in 
het gemeentearchief van Alkmaar. 
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gen we de rijkere kwartieren in en de boulevards op, o m wat bruischend leven en goud licht 
van het Parijsche weeldegenot te z ien ' . 2 5 H i e r raakte hij bevriend met Picasso. Diens vrien
d in Fernande O l i v i e r herinnerde zich hem later als: '(...) brave type, excentrique et qu i de-
vint le pire des b o h è m e s quand i l eut dissipé sa fortune a Par is ' . 2 6 Dat fortuin was een erfenis 
van drieduizend gulden die Schilperoort in 1905 ten deel was gevallen. V a n wie die erfenis 
afkomstig was, is mij onbekend. 2 7 Wat er met die erfenis gebeurde, werd door een vr iend 
van Schilperoort enkele jaren later beschreven in het tijdschrift Het Leven.™ In dit verhaal 
wordt Tom Schilperoort ten tonele gevoerd onder de naam Leenaarts (aartslener). Het for
tuin werd er in hetzelfde jaar al doorheen gejaagd. Terugblikkend op die 'gulden dagen van 
1905' verzuchtte Tom: ' M a a r ik verzeker je, m o n vieux, het werd met chic erdoor gejaagd, 
waarachtig, de 'geste' heeft er niet aan ontbroken! ' 2 9 Tegenover zi jn vriend, de beeldhouwer 
H i l d o K r o p : 'He t is op, maar het is niet gegaan sans geste'. 3 0 Inderdaad, Schilperoort, die 
bekend stond als een geldlener, liet op zijn beurt anderen weer profiteren van het ma te r i ë l e 
geluk dat hem in de schoot werd geworpen, zoals Picasso die de u i tnodiging kreeg zich bij 
zi jn vr iend in Schoorl te voegen. Nadat Picasso weer teruggekeerd was naar Parijs hield ook 
Tom het in zi jn vaderland weer voor gezien. Immers, zoals hij zelf schreef: 'Je dweepte met 
Parijs, en H o l l a n d verfoeide je toen' . 3 1 In allerijl werd er een vei l ing georganiseerd, waarin 
de inboedel van zijn zolderkamer i n Amste rdam onder de hamer werd gebracht. M e t de ene 
helft van de opbrengst tracteerde Tom vrienden op een afscheidsdiner in Hote l de L 'Europe 
i n Amste rdam en met de andere helft vertrok hij de volgende dag weer naar Par i j s . 3 2 D a a r 
brak een onstuimige periode aan, waarover hij zelf schreef: 'Gezegende tijd waarin je met 
meer moed dan verstand het leven intrekt, gezeten op het vurige paard van je geestdrift, en 
daarmee dan door de schoone landen van je jeugdig levensenthousiasme stormt' . 3 3 H i j leid
de een leven, zoals hij omschreef, van: 'heden veel en morgen niets'. H i j woonde i n hotels, 
maar moest 's nachts wegens schulden soms heimelijk verhuizen. O m aan eten te komen, 
probeerde hij op een goederentrein met fruit en groente te springen. Ui te r l i jk zag hij er ver
zorgd uit, want zonder een goed voorkomen kwam je in Parijs niet ver . 3 4 E e n vr iend uit die 
tijd schreef over hem: 'Dat was nu het type van de echte kabotijn [cabotin, rondreizend to
neelspeler, G . V . ] , de m a n bezat een merkwaardig aanpassingsvermogen, want i n Parijs had-
ie van alles aangepakt, hij was conférenc ier in een cabaret, kellner, dagbladcorrespondent, 
hij is zowat van alles geweest'.3 5 

In talrijke cabarets in Mon tmar t r e en het Quar t i e r L a t i n kon men de één meter tachtig 
lange man met zi jn tanig gezicht en haviksneus aanschouwen, terwijl hij met hese stem zijn 
liedjes voordroeg. 3 6 Tom was muzikaal . H i j speelde viool , maar vooral zi jn komische voor
drachten achter de piano konden tijdgenoten zich na zijn terugkeer uit Parijs nog goed her
inneren. Wanneer hij terugkwam is niet precies bekend. In ieder geval liet hij zich officieel 

25 Schilperoort, 'Kees van Dongen', 735. 
26 Olivier, Picasso, 43. 
27 J .W. Schilperoort vermoedt dat de erfenis afkomstig is van één van de rijke zijtakken van de familie. 
28 [P.Endt], 'Veiling' . Zie ook: Endt, 'Een model'. 
29 [P.Endt], 'Veiling' . 
30 Radiouitzending 1967. 
31 Schilperoort in de tentoonstellingscatalogus De tweede tentoonstelling van Piet van der Hem ('s-Gravenhage 1913). 
32 [Piet Endt], 'Veiling'. 
33 Schilperoort, De tweede tentoonstelling. 
34 Ribbens, Jopie Breemer, 45. 
35 Geciteerd door Ribbens, idem, 43. 
36 Gegevens over zijn uiterlijk staan vermeld in zijn paspoort dat in bezit is van zijn zoon T . A . Schilperoort. 

98 



Het verblijf van Picasso in Nederland in 1905 

in 1910 weer in Amsterdam inschrijven, maar daarvoor had hij al enige tijd in het dorpje 
Neede in de Achterhoek gewoond, in een huisje op de hei. 3 7 

A l vrij snel na zijn inschrijving in Amsterdam werd Schilperoort gedwongen de hoofdstad 
te verlaten. Hij leed aan tuberculose en gedurende een periode van bijna een jaar was hij 
opgenomen in het Bethesdaziekenhuis in Delfshaven. Daar leerde hij de verpleegster Odilia 
Frederika Akkerman kennen, die hij enige jaren later achterop de motorfiets naar het stad
huis van Den Haag zou voeren.38 Dilly, zoals haar roepnaam luidde, was een bijzondere 
vrouw. Haar zwager herinnert zich haar als 'een levenskunstenares. Zij was erg soepel en 
dat moest wel, wilde je naast Tom leven'.39 Ook haar zoon herinnert zich Dilly als een 'aparte 
en fijne vrouw met een groot gevoel voor humor. Zij was heel excentriek en had maling aan 
iedereen. Hun huwelijk was heel gelukkig'.40 

Na zijn ontslag uit het ziekenhuis vestigde Tom zich achtereenvolgens in Blaricum, Laren, 
Amsterdam, Den Haag en Doorn. 4 1 In al deze gemeenten gaf Tom als beroep op kunstschil
der en journalist. Dat eerste was hij zeker niet. Vermoedelijk zelfs geen amateurschilder, zo
als Bondaille en Daix vermelden, want schilderijen van zijn hand zijn nooit opgedoken.42 

Het was de zoons van Tom evenmin bekend, dat hun vader schilderde. Journalist was hij 
wel. In diverse tijdschriften verschenen artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen. 
Avontuurlijk als hij was, verbleef hij in 1914 als oorlogscorrespondent aan het front in België. 
Daar kreeg hij een aanval van mosterdgas te verduren, die zijn longen nog meer deed ver
slechteren.43 Hij publiceerde een boek over de Zuiderzee, schreef over buitenhuizen en brak 
een lans voor de sport: ' Nog is de overtuiging, hoe noodig voor een volk lichamelijke ontwik
keling is, niet tot alle kringen doorgedrongen. Met name van Regeeringswege kwam nog 
niet die steun, welke het streven waardig mag worden geacht'.44 Zijn grootste passie lag ech
ter bij de auto- en motorsport. Is het verwonderlijk, dat iemand wiens leven zoveel vaart en 
snelheid kende, gefascineerd raakte voor die tak van sport waarin dat levensritme zo tot 
uiting kwam? A l in 1905, toen hij opnieuw naar Parijs vertrok, gaf hij als reden op dat hij 
daar zoveel meer over automobielen te weten kon komen.4 5 Tom schreef er niet alleen over, 
maar bedreef de autosport ook zelf.46 Zelfs schijnt hij te hebben deelgenomen aan de 24-uurs 
race van Le Mans. 4 7 In 1922 vertrok Schilperoort opnieuw naar Frankrijk. Ditmaal vestigde 
hij zich in Menton. Hij hoopte daar verlichting voor zijn tuberculose te vinden. In Menton 
verbleef hij met zijn vrouw en drie kinderen in een huis genaamd Vil la Soleil, dat nog steeds 
bestaat. Tom kon daar het nuttige met het aangename verenigen. Immers, het nabijgelegen 

37 Gemeentearchief Amsterdam ( G A A ) , bevolkingsregister. Schilperoort, ' V i e de Bohème' . 
38 Mededeling door T . A . Schilperoort. G A A , bevolkingsregister. Gemeentearchief Rotterdam ( G A R ) , bevol

kingsregister. Een verslag van de huwelijksdag staat in: Autoleven, 16 september 1914. 
39 Mededeling J.W. Schilperoort. 
40 Gesprek M . C . Schilperoort, 7 december 1988 in Den Helder. 
41 Bevolkingsregisters uit die gemeenten. 
42 Boudaille en Daix, Picasso, 77. 
43 T Schilperoort Uit kazerne en kamp tijdens de mobilisatie 1914. Met tal van illustraties naar speciale opnamen vervaardigd 

onder toezicht van de militaire autoriteiten. Den Haag en omgeving (Den Haag en Amsterdam 1914). De mededeling 
over de mosterdgasaanval werd gedaan door T . A . Schilperoort. 

44 T. Schilperoort, Zuiderzee-silhouetten (Grootebroek 1915). In 1979 volgde een fotografische reprint. Idem, 'Sport-

jubilea', De Kroniek 4 (1918) 109,110. 
45 Endt, Nog enige herinneringen, 342. 
46 Ondermeer het boek: Hoe hij aan zijn auto kwam (Den Haag 1909). Di t was een uitgave van Fiat en werd geïllu

streerd door W i l l y Sluiter. 
47 Ribbens, Jopie Breemer, 48. 
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Afb. 2. Tom Schilperoort en zijn gezin in Menton, ca 1920. Foto Gemeentearchief Alkmaar. 

circuit van Monaco gaf hem de gelegenheid nog veel van zijn passie te genieten.48 

Op 30 april 1930 kwam een einde aan het bestaan van deze levenskunstenaar. Zijn l i 
chaam was al zo verzwakt, dat een lichte ongesteldheid hem fataal werd. 4 9 Op dat moment 
behoorde zijn vriendschap met Picasso tot een ver verleden. Er zijn althans geen aanwijzin
gen dat die na hun verblijf in Nederland is voortgezet. Laten we daarom terugkeren naar 
die bewuste zomer van 1905. 

Picasso in Nederland 

Het besluit van Picasso om naar Nederland te gaan, moet nogal plotseling zijn genomen, 
want toen zijn vrienden hem wilden opzoeken in Le Bateau-Lavoir vonden zij daar een 
briefje aan de muur met de tekst: 'Nous sommes en Hollande'.5 0 Picasso vertrok alleen want 
Schilperoort verbleef inmiddels al in zijn geboorteland. Aan zijn biografen Boudaille en 
Daix vertelde Picasso later over de voorbereidingen voor zijn vertrek.51 Hij had geen geld 
om de reis naar Schoorl, waar Schilperoort vertoefde, te kunnen betalen. Zijn vriend Max 
Jacob had dat evenmin, maar leende 20 francs voor hem bij de conciërge. In een schoudertas 
die als geldtas had gediend, stopte hij de verf. Voor zijn penselen was geen plaats meer: die 
waren te groot. Om ze toch te kunnen meenemen, brak hij de stelen maar doormidden. Dat 
hij die 20 francs voor de reis moest lenen wijst erop dat zijn Nederlandse vriend zijn hele 
verblijf in Nederland bekostigde en ook diens terugreis betaald zal hebben. Dit zal er zeker 
toe hebben bijgedragen dat Toms erfenis er in korte tijd 'avec geste' doorheen werd gejaagd. 

Picasso nam de trein van Parijs naar Haarlem. Vermoedelijk zal hij 's avonds laat in Haar-

48 Gesprek M . C . Schilperoort. 
49 Endt, Nog enige herinneringen, 342. 
50 Zervos, Pablo Picasso, X X X V I I . 
51 Boudaille en Daix, Picasso, 272. Palau i Fabre, Picasso, 417. 
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Afb. 3. Tom Schilperoort, zijn vriendin Nelly en Picasso, 1905. Foto Gemeentearchief Alkmaar. 

lem zijn aangekomen, zodat hij pas de volgende ochtend de trein naar Alkmaar kon ne
men. 5 2 Vanuit deze plaats vertrok hij per boot door het Noordhollands Kanaal naar Schoorl -
dam, waar de boot aanlegde.53 

Twintig jaar later herinnerde Picasso zich dit boottochtje nog scherp: 'de hooge kaden, 
de molens, de pyramide-vormige daken der Noord-Hollandsche boerderijen (...)'.54 Na zijn 
aankomst in Schoorldam begaf hij zich naar Tom Schilperoort in het nabijgelegen Schoorl. 
In wat voor plaats was hij verzeild geraakt? 

Schoor l 

Schoorl is een kilometers-lange gemeente, die zich langs de duinvoet uitstrekt en in 1905 
1286 inwoners telde. De eigenlijke dorpskern was veel kleiner. Die telde zo'n twintig huizen, 
waaronder twee herbergen, twee bakkerijen en drie winkels. Het dorpsbeeld werd bepaald 
door de kerk, het raadhuis en de school. Het grootste deel van de bevolking vond zijn bestaan 
in landbouw en veeteelt. Rijk was de bevolking niet. Regelmatig moesten Schoorlaren een 
beroep doen op de armbesturen. Ver boven de gewone bevolking torende de elite, de burge
meester de arts, de predikant en de hoofdonderwijzer. Veel afwisseling kende het bestaan 
niet' een week hard werken werd afgesloten door de zondagse kerkdienst. Het jaarlijks hoog-

52 Palau i Fabre Picasso 417. De enige trein die rechtstreeks vanuit Parijs naar Haarlem reed, vertrok om 11.30 
uit de Franse hoofdstad en arriveerde in Haar lem om 22.53 (vriendelijke mededeling afdeling Archief en Docu
mentatie van de Nederlandse Spoorwegen). 

53 Zeer waarschijnlijk ging Picasso met een stoomboot van de gebroeders Zur M ü h l e n naar Schoorldam. Deze 
onderhielden een bootverbinding tussen Amsterdam en Den Helder, 's Zomers vertrok er een boot vanuit A lk 
maar om 12.15 en om 18.45 (J. Pool, Het oude Schoorl. Herinneringen van een geboren Schoorlaar (Schoorl 1981) 74-76. 
Advertentie in het Adresboek van Alkmaar 1906). 

54 Roëll, 'Pablo Picasso', 311-312. 
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tepunt was de kermis, die werd gehouden in de laatste week van juni, zodat het niet onmoge
lijk is dat Picasso heeft kunnen proeven van dit stukje Hollandse folklore. 

In het Schoorl van die tijd kende iedereen elkaar bij naam en toeristen kwamen er toen 
nog nauwelijks. Onze jonge helden zullen - niet in de laatste plaats door hun excentriek 
uiterlijk - dan ook flink zijn opgevallen.55 Ook Tom Schilperoort was een vreemdeling in 
deze dorpsgemeenschap. Schoorl was namelijk niet zijn geboortedorp, zoals de Picassobio-
graaf Cabanne beweert.56 Hij woonde er evenmin: een inschrijving in het bevolkingsregister 
werd niet aangetroffen.57 Schilperoort was in Schoorl op vakantie en het was op zijn vakan
tieadres waar Picasso hem opzocht.58 Dat adres bevond zich buiten de dorpskern aan de 
Duinweg. 5 9 In dit huis aan de Duinweg verbleef nog iemand, een vrouw die Nelly heette 
en die staat afgebeeld op de enige foto die van Picasso's verblijf in Nederland bewaard is ge
bleven. In sommige Picasso-monografieën wordt zij omschreven als de vrouw van Schilpe
roort.6 0 Dat was zij in ieder geval niet: Tom Schilperoort was toen nog ongehuwd. Evenmin 
was Nelly de stiefmoeder van Tom, zoals een recente studie oppert.61 Het meest waarschijn
lijk is dat zij een vriendin van hem was. Wat zich precies in deze woning heeft afgespeeld, 
is onbekend, maar het lijkt erop dat zij het niet goed met elkaar konden vinden. Althans, 
Picasso's vertrek naar een kosthuis in het nabijgelegen gehucht Schoorldam zou daarop kun
nen wijzen. 

Schoorldam, de aanlegplaats van Picasso's boot, is een buurtschap die door het Noordhol
lands Kanaal doormidden werd gesneden en waarvan het westelijk deel behoorde tot Schoorl 
en het oostelijk deel tot de gemeente Warmenhuizen. Deze twee gedeelten waren met elkaar 
verbonden door een vlotbrug. Picasso verbleef aan de Schoorlse kant, waar slechts enkele 
huizen stonden en waar niet meer dan enkele tientallen Schoorldammers woonden. Aan het 
kanaal stond het huis van de postbesteller Jan de Geus en diens dochter Dieuwertje. Daar 
vond Picasso onderdak en kreeg hij de achterkamer in gebruik.62 In deze achterkamer, die 
door een schutting langs de weg aan het zicht was onttrokken, schilderde Picasso. Nieuws
gierig ging de dorpsjeugd daar wel eens kijken: '(...) daar gingen we de deur wel eens door 
en dan keken we voor de ramen. Zo hebben we hem wel eens aan het werk gezien'.63 

Tijdens zijn verblijf had Picasso mooi zomerweer: zonnig, zo nu en dan bewolking, weinig 
regen en een aangename temperatuur die schommelde rond de twintig graden. Kortom, een 
aangename Nederlandse zomer.64 Dit weer stelde Picasso in de gelegenheid om erop uit te 
trekken en getuige het werk dat hij uit Nederland mee terugnam, deed hij dat ook. In 
Schoorldam zelf viel er immers niet veel te beleven. Het ontmoetingsleven in deze plaats 
speelde zich afin Hotel 's Lands Welvaren, waaraan tevens een biljartkamer en een café wa-

55 Zie over Schoorl: Jaarboekje voor de provincie Noordholland 1905. A . J . van der A a , Aardrijkskundig woordenboek der 
Nederlanden, deel 10 (Gorinchem 1847); J . Pool, Hel oude Schoorl, 55. Gemeentearchief Alkmaar, archief Schoorl, 
Jaarverslag 1905. 

56 P. Cabanne, Pablo Picasso his life and work (New York 1977) 103. 
57 Gemeentearchief Alkmaar, bevolkingsregister Schoorl. 
58 Roëll, 'Pablo Picasso', 311. 
59 Radiointerview 11 mei 1967. Volgens M . A . J . Hofhuis, 'Picasso was ook in Schoorldam', in : Alkmaarsche Courant, 

25 april 1973, bewoonde Schilperoort een oud en vervallen boerenhuisje tegenover de plek waar nu het pension 
K l e i n Zwitserland staat. Hofhuis noemt geen bron waardoor dit bericht niet valt te verifiëren. 

60 Bijvoorbeeld Cabanne, Pablo Picasso hts life and work, 103. 
61 Ribbens, Breemer, 44. Toms stiefmoeder heette namelijk Nelly Kuiler. Haar zoon en dus Toms halfbroer 

J .W. Schilperoort herkende de vrouw op de foto niet als zijn moeder. 
62 Radiouitzending 1967. 
63 Radiouitzending 1967. 
64 Informatie van het Koninkl i jk Nederlands Meteorologisch Instituut in De Bilt. 
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Afb. 4. Het Westfriesgasthuis te Hoorn, waar
van Picasso een tekening maakte. Foto. 

ren verbonden. Picasso schijnt daar regelmatig over de vloer te zijn geweest.65 Uit de twee 
schetsboeken blijkt dat Picasso zich ook buiten Schoorl en Schoorldam heeft begeven. In 
ieder geval is hij in Alkmaar en Hoorn geweest. Eén tekening herinnert aan het bezoek aan 
Hoorn, namelijk die van twee huizen: een klein pand met een sobere klokgevel naast een 
groot huis, voorzien van een rijk-geornamenteerde trapgevel. Picasso lijkt te zijn getroffen 
door de tegenstelling in grootte en in rijkdom van deze twee gebouwen. In het volumineuze 
en rijke gebouw was eeuwenlang het St.-Jansgasthuis gevestigd. Tegenwoordig heeft het ge
bouw de functie van centrum voor beeldende kunstenaars.66 Meer tekeningen zijn uit Alk
maar bewaard gebleven '(...) oü Picasso s'amusait de voir les paysans peindre en rouge leurs 
fromages destinés a 1'exportation.'67 De vrijdagse kaasmarkt is nu een wereldberoemde toe
ristische attractie, maar in Picasso's tijd was het nog een ernstige gebeurtenis van grote eco
nomische betekenis, die uit de wijde omtrek boeren en buitenlui naar de stad trok. Picasso 
bezocht de kaasmarkt: 'Daar hadden ze kazen - en de handen bewegend alsof hij een berg 
afbakent - die lagen zo', herinnerde hij zich nog in 1960.68 Picasso vertelde tevens dat hij 
deze kazen nog had geschilderd. Een dergelijk schilderij is helaas niet bewaard gebleven. 
Anders is dat met enkele tekeningen, die hij in Alkmaar maakte, zoals het profiel van een 
meisje.69 De twee tekeningen van stadsgezichten aan het water met op de voorgrond drie 
personen in Westfriese klederdracht worden door Palau i Fabre in Alkmaar gesitueerd, maar 
konden niet worden gelokaliseerd.70 Mogelijk waren het vooral de in klederdracht gestoken 

65 Hofhuis, Alkmaarsche Courant. Radiouitzending 1967. Nabij de plaats van dit hotel staat nu hotel De Band. 
66 De tekening is geregistreerd onder nummer M P 1856/15. P. Verhoeven, werkzaam bij Monumentenzorg A l k 

maar, identificeerde de gebouwen op deze tekening. 
67 Zervos, Pablo Picasso, X X X V I I . 
68 O p zoek naar Picasso, in : Bibeb aan de Rivièra (Utrecht 1961) 5-26. 
69 M P 1855/1. 
70 Palau i Fabre, Picasso. M P 1855/4 en 1855/5. 
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Afb. 5. Picasso, Profiel van een meisje. Teke
ning M P 1855/1. 

figuren tegen de achtergrond van het Hol landse stadsdecor die Picasso frappeerden. V o l 
gens zijn Spaanse biograaf maakte Picasso de tekeningen i n A l k m a a r toen hij tijdens de 
heenreis van Parijs naar Schoorl i n A l k m a a r uit de trein moest stappen en i n afwachting 
van de boot daar lang genoeg bleef o m een aantal tekeningen te maken . 7 1 Z o u hij dan ook 
i n A l k m a a r het in Nederland gefabriceerde schetsboek hebben gekocht? 7 2 

O o k in de buurt van zijn verblijfplaats was Picasso produktief. H i j maakte vier tekeningen 
van een onder Schoorldam aan het Noordhol lands K a n a a l staande m o l e n . 7 3 Daarnaast te
kende Picasso kippen, een boer en verschillende boerinnen. Zoals al uit zijn Alkmaarse teke
ningen bleek, moeten de klederdrachten hem hebben getroffen. O p een tekening staat een 
boerenmeid afgebeeld met op haar schouders een j u k . 7 4 He t meisje draagt een mutsje, een 
'hu l ' of 'nulletje', dat ook op andere tekeningen voorkomt en op het platteland in de omge
ving van A l k m a a r veel werd gedragen. 7 5 Bi j speciale gelegenheden werd dit mutsje aange
kleed door er een met zijde gevoerd hoedje van stro op te zetten, zoals dat niet alleen op som
mige tekeningen valt te z i e n 7 6 , maar ook op de gouache Les trois Hollandaises bij het middelste 
meisje. Deze gouache werd gemaakt aan de Rijksweg van A l k m a a r naar Schoorl . O p de ach
tergrond loopt het Noordhollands K a n a a l met aan de overkant een stolpboerderij. B a u -
mann vroeg zich af of Picasso zich in deze gouache vrolijk maakte over het merkwaardige 
karakter van zijn gast land. 7 7 Volgens Cabanne was dit schilderij juist een huldeblijk aan het 

71 Palau i Fabre, Picasso, 417. 
72 Di t schetsboek is op de omslag voorzien van het logo van de firma S.V. H . uit Den Haag. Di t type schetsboek 

werd omstreeks 1890 in produktie genomen. Mededeling van H . C . Peers, medewerker van deze firma. 
73 M P 1856/1, M P 1856/2, M P 1856/6, M P 1856/7. Deze molen was een zogenaamde binnenkruier die in 1925 

werd afgebroken. P. Heystek, W. Jansen, A . Leysen, H . Snip en P. Vegter, Oude ansichten van. Schoorl 2 (Schoorl 
1983)69. 

74 M P 1856/4. 
75 M P 1855/1, M P 1856/2. De heer en mevrouw J . de Leeuw uit Schoorldam verschaften mij nuttige informatie 

over deze klederdracht. 
76 M P 1855/4, M P 1855/5. 
77 F. A . Baumann Pablo Picasso Leben und Werk, (Stuttgart 1976) 31. Cabanne, Pablo Picasso his life and work, 103. 
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A f b . 6. Picasso, Stadsgezicht aan het water met d r i e personen i n Westfriese k lederdrach t . T e k e n i n g 
M P 1855/4. 

land waarvan Picasso de windmolens, de wijde horizon en de uitgestrekte hemel zo had be
wonderd . 7 8 A l s dit schilderij inderdaad opgevat moet worden als een ode aan Nederland, 
dan zou daar in de verklar ing kunnen liggen voor de kleuren van de kleding van de drie boe
rinnen: rood, wit en blauw, de kleuren van de Nederlandse vlag. W i l d e hij door dit kleurge
bruik een hommage brengen aan het land, waar hij - althans volgens Boudai l le en D a i x 
- de vreugde in het schilderen weer had teruggevonden? Picasso gebruikte de kleuren van 

de Franse vlag wel vaker om politieke of p a r o d i ë r e n d e redenen. N o c h l i n noemt dit tricolo-
r i sme . 7 9 

W i e deze drie vrouwen waren, is onbekend. M e n zou denken dat het meisje links tevens 
model heeft gestaan voor misschien wel het bekendste werk dat Picasso i n Nederland ver
vaardigde: La belle Hollandaise. O p deze gouache uit Schoorldam lijkt de geportretteerde 
vrouw door haar omvangrijke gestalte symbool te staan voor Hol lands welvaren, een sterk 
contrast met de magere figuren uit de voorgaande periode. Behalve door haar voluminositeit 
lijkt Picasso het typisch-Hollandse extra te wil len benadrukken door de vrouw af te beelden 
met het bekende Westfriese mutsje. Het mag opmerkelijk heten dat Picasso iemand vond 
die bereid was om naakt voor hem te poseren. We mogen aannemen dat volgens de toenmali
ge normen en waarden van een Hollandse dorpsgemeenschap dit volstrekt ongehoord en 
onzedelijk was. Zelfs r u i m zestig jaar later, toen kunstenaars Schoorl en de regio al lang had
den ontdekt, weigerden de meeste Schoorlaren te vertellen wie model had gestaan voor La 
belle Hollandaise.80 Niet iedereen overigens, zodat er althans een vermoeden bestaat wie P i 
casso ter wille is geweest. Verschillende getuigen herkenden i n La belle Hollandaise de toen 
dertigjarige Dieuwertje de Geus bij wie Picasso i n de kost was. Zo bij voorbeeld de toenmali
ge bakkersknecht, die in 1967 het merkwaardige verhaal vertelde hoe hij een brood bezorgde 
bij het huis waar Picasso verbleef en in plaats van de kunstenaar achter het huis een pastoor 

78 Idem, 103. 
79 L inda Nochl in , 'Picasso's Color: schemes and gambits', Art in America 68 (december 1980) 105-124, 177-181. 
80 Radiouitzending 1967. 
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A f b . 7. Picasso, Stadsgezicht aan het water met d r i e personen i n Westfriese k lederdrach t . T e k e n i n g 

M P 1855/5. 

trof. D e knecht keek daar vreemd van op en helemaal toen de pastoor de verklede Dieuwertje 
de Geus bleek te zijn. Volgens hem was zij degene die voor Picasso poseerde. 8 1 O o k een ande
re Schoorldammer herinnerde z ich deze vrijgezellin als een vrijbuiter, die zich als man ver
kleedde. 8 2 Dieuwertje de Geus werd ook als model herkend door de zoon en de dochter van 
de notaris van Schoor ldam. 8 3 Ande ren daarentegen verklaarden dat Dieuwertje een magere 
en weinig opvallende vrouw was en dus niet degene was die voor Picasso heeft geposeerd. 8 4 

In ieder geval is het niet uitgesloten dat Dieuwertje de Geus La belle Hollandaise is geweest. 
M a a r La belle Hollandaise was niet Picasso's enige model. H i j vond nog iemand anders bereid 
om voor hem te poseren en het resultaat daarvan is de gouache Nue avec bonnet. De verblijf
plaats van deze gouache is onbekend, maar er bestaat een zwart/witreproduktie van. R i 
chardson oppert dat Picasso modellen vond in Alkmaarse en Hoornse bordelen. Tekeningen 
i n zijn schetsboeken zouden erop wijzen dat hij die bezocht . 8 5 He t is nagenoeg zeker dat P i 
casso tijdens zijn korte verblijf in Neder land er vr iendinnen op nahield. Zouden de H o l l a n d 
se vrouwen zich aangetrokken hebben gevoeld tot de donkere Spanjaard, zoals hij gefasci
neerd was geraakt door de blonde en forse Hol landse vrouw? H e t heeft er alle schijn van. 
M e t afgunst schrijft zi jn vr iendin Fernande O l i v i e r dat Picasso haar vertelde dat Hollandse 
vrouwen op zijn kn ieën zaten en hem omhelsden. Vermoedelijk om haar jaloezie te tempe
ren zei hij erbij dat hem dat hinderde en hij daar niet aan kon wennen. H i j maakte zich dan 
ook vrolijk over hun lengte die hij vergeleek met kurassiers. 8 6 E e n andere aanwijzing dat 

81 Jaap Bakker in de radiouitzending van 1967. 
82 Gesprek Jo de Leeuw te Schoorldam, 31 mei 1988. 
83 Telefoongesprek F. F. Pinxter te Eerssel 14 j u n i 1988. Ook een andere buurjongen, C o r Schotvanger, (nu woon

achtig in Groet) herkende in het model Dieuwertje de Geus. 
84 Telefonische mededeling M a r i e Leyssen-de Leeuw, 4 januari 1989. C o r de Leeuw in de radiouitzending van 

1967. Zijn broer Jo de Leeuw herinnert haar daarentegen als een vrouw, die flink van postuur was (gesprek 
31 mei 1988). 

85 Richardson, A life, 382. 
86 Olivier, Picasso et ses amis, 43. 

106 



Het verblijf van Picasso in Nederland in 1905 

Afb. 8. Picasso, Molen onder Schoorldam aan het Noordhollands kanaal. Tekening M P 1856/7. 

Picasso zijn verblijf niet in eenzaamheid doorbracht, is het interview dat hij in 1960 had met 
de journaliste Bibeb. Hij vertelde haar dat hij in Schoorldam een jonge Hollandse had ge
kend, die van de duinen rolde.8 7 

Veel meer is er niet bekend van Picasso's activiteiten tijdens zijn verblijf in Noord-
Holland. Het tastbare resultaat ervan waren twee schetsboeken en drie gouaches. Sommige 
biografen noemen zijn produktie tijdens zijn verblijf gering.8 8 Daarbij moet niet vergeten 
worden dat Picasso slechts een korte tijd in Nederland vertoefde. Aan Palau i Fabre vertelde 
hij dat hij toen nog veel meer werk had gemaakt. Op de vraag waar dat dan was gebleven, 
antwoordde Picasso: 'Misschien heeft niemand het ooit gezien. Zij moeten in een of andere 
map zitten, weggestopt zijn ergens in een hoek.'89 Was dit antwoord een typisch staaltje van 
Picasso's humor of zou toch nog eens dat onbekende werk tevoorschijn komen van de stoffige 
zolder van een Schoorls boerenhuisje? 

Op een dag in juli keerde Picasso terug naar Parijs. Waarschijnlijk was het Tom Schilpe
roort die de treintijden in zijn schetsboek voor hem had opgeschreven.90 Om 10.13 zou Picas
so per trein uit Alkmaar vertrekken naar Amsterdam, waar de trein naar Parijs hem op
wachtte.91 

Neerslag van het bezoek in Schoorl 

Het verblijf van Picasso heeft niet zo'n indruk gemaakt dat het zich heeft vastgezet in het 
collectief geheugen van de Schoorlse gemeenschap. Natuurlijk, het viel op en er werd over 
geroddeld, maar dat was dan ook alles. Zo meende een oude inwoner zich te herinneren dat 

87 Bibeb, Bibeb aan de Rivièra, 21. 
88 Baumann, Pablo Picasso Leben und Werk, 100. Palau i Fabre, Picasso, 417. Boudaille en Daix , Picasso, 77. 
89 Palau i Fabre, Picasso, 417. 
90 Ir H J J Hardy, handschriftdeskundige van het gerechtelijk laboratorium van het ministerie van justitie te 

Rijswijk vergeleek dit handschrift met dat van de briefkaart die Tom Schilperoort in 1904 naar zijn familie 
stuurde (zie voetnoot 18). O p grond van deze vergelijking is er 'met een aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid' sprake van dat Schilperoort de routebeschrijving in Picasso's schetsboek heeft geschreven (brief aan 
de auteur). 

91 In het schetsboek worden achter de treintijden tussen haakjes tijden vermeld, die 20 minuten later zijn. Naast 
de Greenwichtijd gold in de hoofdstad de Amsterdamse tijd, die 20 minuten verschilde van de Greenwichtijd 
(mededeling mw drs L . A . Nizet, medewerkster Nederlands Spoorwegmuseum). 
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Afb. 9. Picasso, Boerenmeid met een juk. Teke
ning M P 1856/4. 

de dorpsjongens tegen elkaar zeiden: 'Wel , daar is zo'n rare kerel bij De Geus in huis . ' 9 2 He t 
heeft er echter alle schijn van dat het pas i n 1967 tot de Schoorlse bevolking doordrong aan 
welke beroemdheid zij enige tijd onderdak had geboden. In datjaar vonder namelijk een gro
te overzichtstentoonstelling van Picasso's werk plaats in het Stedelijk M u s e u m van Amster
dam. Ter gelegenheid van die tentoonstelling bezochten radiojournalisten Schoorl op zoek 
naar sporen van Picasso's verblijf. N a de radioui tzending kwam een geruchtenstroom op 
gang en deden er wilde fantas ieën over Picasso de ronde. D e één wist te melden dat de Span
jaard uit liefdesverdriet het dorp verliet, terwijl een ander meende hem te hebben zien lopen 
met een schilderij met allerlei kubussen erop. O o k werd er druk gespeculeerd over de vrouw 
die schuilging achter La belle Hollandaise. In 1967 bezocht Palau i Fabre in het kader van zijn 
grote biografie Schoorl. Daa r stuitte hij op een zekere terughoudendheid en geheimzinnig
heid over Picasso's verblijf. H i j bespeurde zelfs een neiging om hem op een dwaalspoor te 
brengen. 9 3 Zwijgzaamheid? E r was gewoon niet veel om over te praten: 62 jaar later kon men 
zich heel weinig herinneren over een vakantie van enkele weken van een toen nog onbekende 
Spaanse kunstenaar. Zwijgen uit onkunde kan dan ge ïn t e rp re t ee rd worden als zwijgen uit de 
wens iets te verbergen. He t lijkt erop dat Picasso's verblijf in Neder land pas na r u i m 60 jaar 
indruk maakte op Schoorl. M a a r welke indruk liet Schoorl na bij Picasso? 

92 Radiouitzending 1967. 
93 Palau i Fabre, Picasso, 418. Brief aan de auteur, 18 jun i 1988. 
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Het verblijf van Picasso in Nederland in 1905 

Indruk op Picasso 

Fernande Olivier schrijft opnieuw zeer negatief over Picasso's bezoek aan Nederland: 'II 
n'avait pas beaucoup apprécié ce pays, trop brumeux pour lui qui aimait le solen1'.94 Toch 
wijst alles op het tegendeel van deze woorden. Aan de kunstjournalist Roëll vertelde Picasso 
in 1925 op een geanimeerde wijze over zijn reis.9 5 Zelf bezat hij een Nederlandse ansicht
kaartencollectie met afbeeldingen van Westfriese klederdracht, molens en van het dorp La
ren. 9 6 Aan een Nederlandse vrouw, die bij hem in de buurt in Cannes woonde, vertelde Pi
casso dat hij aan zijn bezoek 'onvergetelijke herinneringen' bewaarde en hij verzocht dan 
ook om foto's en folders van Alkmaar en de kaasmarkt.97 Dat is niet het gedrag van iemand 
die zijn reis het liefste zou vergeten. 

Dit beeld wordt bevestigd door vooraanstaande Picassobiografen die deze reis als beslis
send beoordelen voor de grote veranderingen die zich voltrokken in zijn stijl en in zijn levens
gevoel. Er was misschien veel dat Picasso blijmoedig kon stemmen: er was zon, er waren 
vriendinnen en, misschien niet onbelangrijk, in het Schoorldam van 1905 waren geen bede
laars, geen uitgemergelde circusartiesten en er crepeerden geen mensen op straat. Het leven 
voltrok zich in alle rust en - zeker in vergelijking met Parijs - in relatieve welvaart. Wie 
weet had Picasso die de armoede, ellende en drukte zo goed kende uit Barcelona en Parijs 
daar nu juist behoefte aan. Baumann relativeert echter de invloed van de Hollandse reis als 
oorzaak van de overwinning van Picasso's pessimistisch levensgevoel. In 1905 ging het Picas
so immers meer voor de wind: een tentoonstelling in Galerie Serrurier werd door Morice 
en Apollinaire positief beoordeeld, terwijl ook zijn materiële toestand verbeterde: de eerste 
verzamelaars dienden zich al aan, terwijl Vollard voor 2000 francs zijn schilderijenvoorraad 
opkocht.98 

Hoewel de betekenis van zijn verblijf in het land van polders, duinen en mollige vrouwen 
niet overschat moet worden, lijkt één ding toch wel zeker: hoe kort ook, het was voor Picasso 
een tijd om nooit meer te vergeten. 

94 Olivier, Picasso et ses amis, 43. 
95 ' H i j begint smakelijk te vertellen van zijn herinneringen uit Holland. ' (Roëll, 'Pablo Picasso', 311). 
96 Mededeling mw B. Léal. Laren werd later een befaamd kunstenaarsdorp, waar onder meer ook Mondr iaan 

werkte. Kreeg Picasso om die reden foto's uit Laren? 
97 Alkmaarsche Courant, 26 augustus 1965. Noordhollands Dagblad, 26 augustus 1965. 
98 Baumann, Pablo Picasso Leben und Werk, 32. 
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Het Nederlands Architectuur Instituut (NAi) 

'Rotterdam maakt het'. Met deze wat treiterige 
variant op het Amsterdamse 'Amsterdam heeft 
het', liet Rotterdam weten serieus te werken aan 
een verbetering van zijn cultureel imago. Meer in 
het bijzonder was de leuze een verwijzing naar de 
toen in alle media gevoerde discussie over de toe
komstige vestigingsplaats van het al even toekom
stige Nederlands Architectuur Instituut (NAi) . 

Aanvankelijk had Rotterdam absoluut niet de 
beste kaarten. Had niet Amsterdam al royaal het 
meest bekende bouwwerk van Nederland, de 
Beurs van Berlage, ter beschikking gesteld? Was 
er al niet een positief haalbaarheidsonderzoek 
naar vestiging op deze lokatie geweest? En ging 
ten slotte niet de voorkeur van het N A i uit naar 
een plaats in de hoofdstad? 

En toch werd het Rotterdam. Deze verrassen
de uitkomst was het resultaat van politieke ma
chinaties, waarvan de details hier niet herhaald 
hoeven te worden, maar waarvan de volgende sa
menvatting kan worden gegeven. 

Halverwege de jaren tachtig kristalliseerden de 
ideeën rond een architectuurinstituut zich uit tot 
een museaal-, archief- en studiecentrum. De stad 
Rotterdam bracht onder de aandacht van de mi
nister dat de vanzelfsprekende keuze voor de 
Beurs van Berlage in Amsterdam zou leiden tot 
een verdere scheefgroei in de door het Rijk aan 
Amsterdam en Rotterdam gefourneerde gelden 
voor cultuur. Tot die tijd bezat Rotterdam geen 
enkel rijksmuseum. De stad bood de voormalige 
bibliotheek uit 1923 als alternatief aan: een wat 
somber, achteraf gelegen gebouw. Rem Koolhaas 
zou dit complex moeten uitbreiden en verbou
wen. De Tweede Kamer was het met de suggestie 
van WVC-minister Brinkman eens, Rotterdam 
het N A i te gunnen (1984). Hoewel het N A i de 
rijksgelden zeker nodig had, was het overigens 
van plan een onafhankelijk instituut te worden en 
derhalve viel dit rijksdictaat uitermate slecht. 
Eén geleding binnen het N A i , de Stichting Wo
nen, weigerde zelfs verdere medewerking onder 
deze condities. Een pacificatie werd na een jaar 
harde 

onderhandeling bereikt. Rotterdam zou 
het N A i krijgen, maar er zou nieuwbouw moeten 
komen en daarvoor moest de minister gelden 
vrijmaken. Na een aanvankelijke aarzeling stelde 
de gemeente Rotterdam een bouwkavel ter be
schikking in het toekomstige museumpark. On
getwijfeld werd deze sprong in het diepe gewaagd 
om een terugkeer naar de Amsterdamse toploka-

tie te verhinderen. Deze wending maakte van het 
N A i onverwachts een bouwheer, terwijl de aan
vankelijke doelstelling was de belangstelling voor 
architectuur op te wekken, archieven te ontslui
ten en discussies te initiëren. Deze ontwikkeling 
was des te hachelijker, omdat alle ogen uiteraard 
zeer kritisch gericht zouden zijn op die uiteinde
lijke huisvesting: het visitekaartje immers van de 
hedendaagse Nederlandse architectuur. Alvo
rens het resultaat van dit bouwkunstig avontuur 
te bespreken nog een enkel woord over de ont
staansgeschiedenis van het N A i . 

De wording van het NAi 
A l in het begin van deze eeuw werd gefilosofeerd 
over een architectuurmuseum, maar tal van fac
toren verhinderden een gehele of gedeeltelijke 
uitvoering van de plannen. Daarbij kan gedacht 
worden aan de uiteenlopende visies op de taak
stelling van een dergelijk museum, maar ook aan 
de onderlinge verkettering van de architectuur
stromingen gedurende de 20e eeuw. 

Na de Tweede Wereldoorlog onstonden er drie 
organisaties die vanaf 1988 officieel de pijlers van 
het N A i zouden gaan uitmaken. Allereerst was 
dat de Stichting Goed Wonen, die zich ontwikkel
de van een adviescentrum voor verantwoord mo
dern wonen tot een actieve organisatie op het 
punt van buurtactie en stedebouw. Ten tweede de 
S A M , de Stichting Architectuur Museum, die 
vanaf 1955 het oude idee van een architectuur
museum nieuw leven wilde inblazen. Ten slotte 
participeerde ook het door het Rijk in 1972 opge
richte Nederlands Documentatiecentrum voor 
de Bouwkunst (NDB). Zowel de Stichting Wonen 
als het N D B waren in Amsterdam gevestigd. Alle 
drie de instellingen waren overtuigd van de voor
delen die een bundeling van de activiteiten zou 
opleveren. Deze activiteiten laten zich als volgt 
samenvatten: ordening en ontsluiting van de 
enorme, maar chaotische collectie documentatie 
betreffende architectuur in ons land; het schep
pen van een forum voor de hedendaagse architec
tuur en het creëren van een museum, waar vak
man en leek zouden kunnen kennis maken met 
architectuur in de breedste zin. Zoals gezegd leek 
in Rotterdam slechts nieuwbouw in deze functie 
te kunnen voorzien. 

Ondanks de kosten die hieraan verbonden zijn 
besloot de opdrachtgever tot een zogenaamde 
meervoudige opdracht, in dit geval aan zes archi
tecten. Na binnenkomst van de ontwerpen op 1 
juni 1988 werd besloten aan drie architecten een 
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Het Nederlands Architectuurinstituut. 
Foto Jannes Linders. 

nadere toelichting op hun plannen te vragen: 
Rem Koolhaas en het Office for Metropolitan 
Architecture ( O M A ) , W i m Quist en Jo Coenen. 
Vrij snel lekte uit dat de voorkeuren van de beoor
delingscommissie lagen bij de ontwerpen van 
Koolhaas en Coenen. De gemeente Rotterdam, 
die architectonische belangstelling voor de ont
werpen paarde aan stedebouwkundige overwe
gingen, deed bij monde van de Dienst Stadsont
wikkeling een dringend advies uitgaan het ont
werp van Koolhaas te kiezen. Uiteindelijk werd 
echter door de beoordelingscommissie het pro
gram van Jo Coenen geprefereerd. Geheel zon
der moeite ging dit overigens niet: het totale 
bouwwerk moest iets worden opgetild, omdat an
ders een geplande vijver een enorm collecteursri
ool zou doorkruisen. 

Jo Coenen 
Jo Coenen is een architect met een grote, hoog
waardige produktie. Bouwend in een functiona
listisch idioom is hij evenwel geen zuiver zakelijk 
ontwerper. Begrippen als schoonheid, evenwicht 
en symboliek spelen in zijn werk eveneens een 
rol. Coenen koos voor een sterke articulatie van 
de verschillende bouwdelen, die alle door hun 

functie worden onderscheiden. In de woorden 
van Coenen: 'Elke functie is aan de buitenzijde 
afleesbaar door gebruik van een ander mate
riaal'. Er zijn vier functies: een entreehal/foyer en 
auditorium, een museum, een archief en biblio
theek, en kantoren. In de opeenvolging van ruim
ten is behalve naar doelmatigheid ook naar een 
betekenisvolle vorm gestreefd. De vijver heeft, al
dus Coenen, 'een belangrijke rol als scheiding, 
schakel en spiegel'. 

Het gebouw is een wonderlijke combinatie van 
materiaal en kleur, van openheid en gesloten
heid, soberheid (een kwestie van budget) en 
feestelijkheid (een kwestie van talent). Door de 
transparante entree, die visueel buitengewoon 
aantrekkelijk is, maar helaas auditief nogal hol en 
lawaaiig overkomt, is de bezoeker nog betrokken 
bij het museumpark en de stad. Ditzelfde geldt 
ook voor het restaurant dat gemeubileerd is met 
de sculpturale collectie van Borek Sipek. 

Langs hellingen (een verwijzing naar de 'ram-
pes' van Le Corbusier?) komt men in de ten
toonstellingsruimten. Spartaans, helder, maar 
besloten trekt de expositie de aandacht. De relatie 
tot de stad is minder in het oog springend. Geheel 
gesloten is het bouwblok waarin zich de biblio-
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theek en het archief bevinden: een licht krom
mende bakstenen wal die, vanuit het park gezien, 
dient als 'decor' voor de overige bouwvolumes. 
Ook de bibliotheek is, conform zijn functie, 
uiterst introvert vormgegeven. 

Eén van de opgaven voor Coenen was het ge
bouw alzijdig op de stad te betrekken en deze op
zet lijkt goed geslaagd. Vanuit elke optiek is het 
gebouw een belevenis. Ook 's avonds wordt er 
door een computergestuurd belichtingsprogram
ma, ontworpen door Peter Struycken, een adem
benemende relatie tot de omgeving gerealiseerd. 
Ofschoon Coenen een totaal andere invulling 
van het stadsparkje aan de entreezijde voorstond, 
voegt het N A i zich goed in het door Rem Kool
haas, rond zijn tegenover gelegen Kunsthal aan
gelegde geestige, karikaturale museumparkje. 

Het NAi in functie 
Nu, ruim twee jaar na de opening van het N A i , 
is het misschien al mogelijk de werking en uitstra
ling ervan te beoordelen. Stellig is de bekendheid 
in korte tijd zeer groot geworden, hetgeen onge
twijfeld te maken heeft met de stimulerende wer
king die uitgaat van het grote aantal culturele in
stellingen in eikaars directe nabijheid. Alleen al 
de buren, Boymans en de Kunsthal, maken een 
bezoek aan het N A i de moeite waard. Enige be
langwekkende tentoonstellingen, waarmee het 
N A i direct uitpakte, hebben de aandacht getrok
ken. Zo was de openingstentoonstelling 'Stijl -
Norm en handschrift in de Nederlandse Archi
tectuur' een spraakmakende entree, waarin het 
primaat van het functionalisme in Nederland 
werd geamendeerd door een veelheid van verge
ten en ondergewaardeerde stromingen. Hierdoor 
ontstond een prachtig inzicht in 'die Gleichzeitig-
keit des Ungleichzeitigen'. Naast grote tentoon
stellingen, zoals de fraaie expositie over de Sovjet-
avantgarde 1924-1937, vinden tal van kleine over
zichten plaats over architecten, stromingen en 
aanverwante terreinen als architectuurfotografie 
en beeldhouwkunst in relatie tot architectuur. 

Bekendheid heeft het N A i ook door een groot 
aantal publicaties: deels monografieën, deels pe
riodieken, zoals de Architectuurkrant, het blad 
Archis en de Jaarboeken Architectuur in Neder
land. De ontsluiting van de archieven is een kwes

tie van de lange adem. Gestreefd wordt naar een 
inventaris en voor de belangrijkste archieven en 
collecties een catalogus. Archief- en bibliotheek
systeem zijn geïntegreerd en geautomatiseerd. In 
het zogenaamde BONA-project wordt, met be
hulp van stagiaires, gewerkt aan een 'Bibliografie 
en Oeuvrecatalogus van Nederlandse Architec
ten, stedebouwkundigen en landschapsarchitec
ten 1790 - heden'. Van zo'n tweeduizend archi
tecten worden biografieën en oeuvrelijsten sa
mengesteld. 

Hiernaast stimuleert het N A i discussies door 
diverse congressen en studiebijeenkomsten te or
ganiseren. Door al deze activiteiten heeft het N A i 
zich weten te profileren als een middelpunt in de 
Nederlandse architectuurdiscussie. 

Hoe ziet de toekomst eruit? 
Een tegenvaller is ongetwijfeld het vertrek van di
recteur Adri Duivesteyn. Deze oud-wethouder 
van Den Haag, bekend als iemand met een groot 
voorstellingsvermogen en vastberadenheid, die 
als een Nederlandse Mitterand diverse groot
scheepse nieuwbouwprojecten entameerde (ge
meentehuis Den Haag), is volksvertegenwoordi
ger geworden. De uitverkozen opvolger, Frits 
Becht, zag af van de functie, naar men zegt vooral 
om redenen van een te krap budget. Een interim 
directeur werd noodzakelijk, waarvoor de S D U -
en PTT-manager Hein van Haaren (64) werd be
naderd. Zijn dit goede tekenen? Is Nederland te 
klein voor een NAi? Stellig niet. Is de Nederland
se politiek te klein? Misschien wel. Een startend 
instituut amputeren door op budgetten te be
knibbelen is klein. Juist in een klein land echter, 
dat ook in de 21e eeuw op enorme bouwproduktie 
mag rekenen, heeft het N A i , als ontsluiter van 
verleden bouwkunst en als geweten voor de huidi
ge bouwers een grote betekenis. 

E.J .G. Lips 

Het Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25, 3015 C B Rotterdam 
tel.: 010-4401200 
di t/m za 10.00-17.00 uur; zo en feestdagen 11.00-
17.00 uur 
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Boeken in het kort 

Algemeen 

A M . Overwater, De tijdgids. Zakkalender voor 
16 eeuwen. Franeker, Van Wijnen, 1994. 56 blz. 
Handige gids voor historici en genealogen die ge
confronteerd worden met dateringsproblemen in 
historische bronnen. 

Noord-Holland 

G. N . M . Vis , Oud en arm. Hervormde bejaarden
zorg in Alkmaar, 1744-1994. Hilversum, Verlo
ren, 1994. 190 blz. 
De Hof van Sonoy in Alkmaar werd in 1744 door 
de diaconie van de Hervormde gemeente ge
opend als tehuis waar arme oude mensen konden 
wonen en werken. Dit boek geeft een beeld van 
het dagelijks leven in dit tehuis. Ook de andere 
instellingen voor bejaarden- en ouderenzorg in 
Alkmaar worden zijdelings behandeld. Boven
dien worden veel suggesties voor verder onder
zoek gedaan. 

De Werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp 
heeft in december 1994 twee publicaties uitgege
ven, die verkrijgbaar zijn bij het gemeentearchief 
van Amsterdam, de Stadsboekwinkel in de Sto
pera en het Amsterdams Historisch Museum: 
1953-1990. Van tuinbouw tot tuinstad. Een uitgave 
ter gelegenheid van de overdracht van het voor
malig tuinbouwgebied Sloten, 14 mei 1993. 13 blz. 
1784-1994. 200jaar Banpaal Sloten. Op de grens 
van het recht. Een uitgave bij de herdenking van 
200 jaar banpaal Sloten en de tentoonstelling 
'Uyt de stadt gebannen'. 15 blz. 

D . P Rigter e.a., Stichting Hulp na Onderzoek 
(1919-1994). Noordeloos, B P C , 1995. 71 blz. 
Geschiedenis van een stichting die in 1919 tot 
stand kwam uit een groot nagelaten kapitaal van 
de Amsterdamse suikerfabrikant F.J. Spakler, 
met als doel financiële ondersteuning van maat
schappelijke hulporganisaties van liefdadige of 
menslievende aard. Het betreft daarbij vooral de 
categorieën jeugdzorg, gezondheidszorg en zorg 
voor ouderen. 

Vic Klep, De Tweede Wereldoorlog. Kroniek van 
60 maanden bezetting in Heemstede. Uitgave door 
de auteur, 1995. 96 blz. 

De auteur vertelt in dit speciaal voor jongeren be
doelde boekje zijn persoonlijke herinneringen. 
Bekende oorlogsonderwerpen als illegaliteit, 
voedselvoorziening, jodenvervolging en razzia's 
komen successievelijk aan de orde. 

A . van Zoonen, Van Kojfijhuis tot Theater. Kro
niek van Schouwburg Het Park 1839-1994. 
Hoorn, Schouwburg Het Park, 1994. 303 blz. 
In het midden van de 19e eeuw ontstond uit een 
koffiehuis deze schouwburg, die sindsdien een 
belangrijke functie heeft gehad in het sociaal-
culturele leven in West-Friesland. Behandeld 
worden onder andere de eigenaren, de rol van de 
gemeente, de verschillende gezelschappen en ver
enigingen. 

Arnold Lantman, Begrafenisvereniging Sint Pau-
lus 60 jaar, uitvaartverzorging vroeger en nu. 
Waarland, Begrafenisvereniging St Paulus (Post
bus 1001, 1700BAHeerhugowaard), 1994. 79 blz. 
In 1919 kreeg Waarland een eigen parochie en 
werd de aanzet gegeven tot de oprichting van een 
eigen kerkhof. In dit boek wordt de geschiedenis 
van de begrafenisvereniging behandeld. Ook 
voor degenen die in de ontwikkeling van begrafe-
nisgebruiken in het algemeen zijn geïnteresseerd, 
is dit boek van belang. Niet alleen de veranderen
de houding ten opzichte van cremeren, maar ook 
begrafenisvoertuigen, bidprentjes en dergelijke 
komen aan de orde. 

Zuid-Holland 

Pieter den Breejen, Vrouwenrecht en Liberalisme 
aan de Merwedijk; positie en emancipatie van de 
vrouw in Hardinxveld en Giessendam, volgens de 
Nieuwe Merwebode. Hardinxveld-Giessendam, 
Historische Vereniging, 1995. Publikatie 29. 47 
blz., met i l l . I S B N 90-70960-36-2. 
Dit 29ste deel in de Historische Reeks behandelt 
de twee groepen: liberale vrijgezelle juffrouwen 
in de plaatselijke afdeling van de Bond en de so
cialistische onderwijzeressen van daarbuiten. 
Vooral over de laatste groep is in de gebruikelijke 
literatuur nauwelijks iets te vinden. 

Zander van Eek, Kunst, twisten devotie; Goudse ka
tholieke schuilkerken 1572-1795. Delft, Eburon, 
1994. Bijdragen van Die Goude, 24. 275 blz., met 
i l l . I S B N 90-5166-408-7. Verkoopprijs ƒ32,50. 
De auteur stelde een onderzoek in naar de kunst-
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werken en voorwerpen van kunstnijverheid in de 
vijf katholieke schuilkerken van Gouda in de pe
riode 1572-1795. Dit resulteerde in het proef
schrift, dat door de vereniging Die Goude werd 
uitgegeven. De bundel bevat een veelheid van on
derwerpen, die met de ondergrondse katholieke 
geloofsbeleving samenhangen, zoals het optre
den van de plaatselijke overheid en de bemoeienis 
van de Staten van Holland. 

Albert Verweij, 125 Jaar eensgezind; historisch 
verslag van 125 jaar sociëteit 'Eensgezindheid' en 
café-restaurant 'VanOuds 't Raadhuis'te Pijnac-
ker. 63 blz., met i l l . 
Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 
van de sociëteit 'Eensgezindheid' op 24 septem
ber 1994. 

Recensie 

H . van der Velden, Financiële toegankelijkheid 
tot gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941. 
Medische armenzorg, ziekenfondsen en de vereni
gingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en 
lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en Am
sterdam) (lISG-studies & essays X I X , Amster
dam: Stichting Beheer IISG, 1993, 288 blz., 
ƒ42,50, I S B N 90-6861-078-3). 

De laatste honderd jaar is de behoefte aan medi
sche hulp sterk toegenomen. De welvaartsgroei 
bleef echter achter bij de stijging van de kosten 
van de gezondheidszorg. De financiering van 
medische hulp werd daarmee een collectief so
ciaal probleem. In Nederland kwam decennia la
ter dan in de omringende landen een verplichte 
ziekenfondsverzekering tot stand. Het verzet van 
medici en een terughoudend beleid van de rijks
overheid werd in vorige studies als redenen hier
voor genoemd. In dit proefschrift verbreedt Van 
der Velden het onderzoeksterrein naar andere 
vormen van financiering. Het zwaartepunt in het 
boek ligt op de eerste helft van de 20e eeuw. Rond 
1930 was een systeem tot stand gekomen dat in de 
toelating tot de curatieve zorg voor vrijwel alle 
on- en minvermogenden voorzag. Het Zieken-
fondsbesluit van 1941, de eerste verplichte verze
kering voor loontrekkenden, markeerde het ein
de van dit 'systeem 1930'. 

In de eerste drie hoofdstukken worden het lan
delijke stelsel van sociale zorg en de organisatie 
en financiering van de gezondheidszorg beschre

ven. De liberaal-confessioneel geïnspireerde lan
delijke politiek schiep slechts een summiere so
ciale wetgeving. Voor wat betreft de gezondheids
zorg was er een beperkte toegang tot geneeskun
dige behandeling via de Ongevallenwet (1901) en 
de Invaliditeitswet (1913). Voor het ontbreken van 
een verplichte ziektekostenverzekering wordt in 
dit boek het succes van de vrijwillige ziekenfonds
verzekering als derde argument geïntroduceerd. 
Verder restte er alleen nog de Armenwet die iets 
regelde over medische hulp. Deze wet hield echter 
vast aan het principe van de gemeentelijke ver
antwoordelijkheid voor de (medische) armen
zorg. Het lokale niveau bleef daardoor de context 
waarbinnen de gezondheidszorg gereguleerd 
moest worden. De belangengroepen in de zorg 
opereerden dan ook veelal binnen dit kader. 

De kern van het 'systeem 1930' was de combi
natie van medische armenzorg voor (invalide) 
onvermogenden, betaald uit de openbare midde
len en vrijwillige ziekenfondsverzekeringen voor 
minvermogenden. De toegang tot de medische 
hulp was een afspiegeling van de sociale struc
tuur, met schotten tussen de particuliere praktijk 
voor meergegoeden, de fondspraktijk voor min-
gegoeden en de armenpraktijk voor onvermogen
den. De meer kostbare intramurale hulp werd in 
de steden onder de armenzorg of G G D gebracht, 
met een doorberekening van een inkomensaf
hankelijke bijdrage aan de patiënt. Op het platte
land waren de verenigingen voor ziekenhuisver
pleging doorgaans de financieringsbron. Hier
mee wordt een tweede scheiding, langs geografi
sche lijnen, in het stelsel aangebracht. Het belang 
van het plaatselijke kader duikt hier nogmaals op. 
Het is vanwege deze lokale verschillen dat Van 
der Velden de feitelijke werking van het stelsel on
derzocht in drie lokale verbanden. In de hoofd
stukken vier tot en met zes worden deze drie on
derzoeken gepresenteerd. Twee ervan betreffen 
de Hollandse steden Schiedam en Amsterdam, 
de derde is het Friese dorp Roordahuizum. 

De organisatie van de Schiedamse gezond
heidszorg kwam overeen met in algemene lijnen 
beschreven stelsel, met dit verschil dat er al in een 
vrij vroeg stadium een scheiding in de toestroom
kanalen naar de medische zorg was te onderken
nen van de verschillende sociale groepen. Rond 
1850 was de helft van de bevolking al aangesloten 
bij onderlinge ziekenfondsen. Deze vroeg ont
wikkelde ziekenfondscultuur vond zijn oor
sprong in de grote groep minvermogende in
dustriearbeiders. Onvermogenden kregen vrij 
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gemakkelijk hulp van de medische armenzorg. In 
Schiedam leek al vroeg bereikt te zijn, wat tegen 
1930 algemeen was geworden, maar deze stabili
teit werd doorbroken door de instorting in het 
derde kwart van de vorige eeuw van de econo
misch belangrijke branderij-industrie. De doel
groep van de fondsen slonk en rond de eeuwwis
seling was nog maar een derde deel van de bevol
king verzekerd. De diakonie schoof inmiddels, 
parallel aan de landelijke ontwikkeling, haar me
dische dienst af op de burgerlijke armenzorg, die 
veel zuiniger bedeelde. De druk kwam daarmee 
op de particuliere praktijk te liggen, die van ouds
her inkomensafhankelijke tarieven berekende. 
De mildere concurrentieverhoudingen - het af
nemende artsenaantal garandeerde nog voldoen
de betalende patiënten - en de groeiende profes
sionele autonomie zouden de beroepsbeoefena
ren voldoende compensatie bieden voor het gro
ter aantal patiënten dat zij gratis zouden moeten 
behandelen. 

Op dit punt van de verschuiving van consu
mentengroepen naar andere financiële systemen 
in veranderende sociaal-economische omstan
digheden, wordt hier wellicht te vanzelfsprekend 
aangenomen dat vraag en consumptie samenval
len. Het is best mogelijk dat er zowel aan de 
aanbod- als aan de vraagkant culturele of psycho
logische drempels bestonden om de overstap van 
de fondscultuur naar de filantropie van de medici 
te maken. Er schortte in de vorige eeuw nog wel 
het een en ander aan de acceptatie van de regulie
re medische hulp. Bij een nog niet erg verankerde 
ziekenfondscultuur lag een 'terugval' naar kwak
zalverij en volksgeneeskunde om de hoek. Finan
ciële oorzaken waren slechts een oorzaak van on
derconsumptie. 

Het Schiedamse ziekenfondswezen bouwde de 
sterke positie in de lokale zorg weer op in de gun
stige conjunctuur na 1900. Vooral de goed geor
ganiseerde, eensgezinde beroepsbeoefenaren, 
maar ook de lokale politiek schraagden deze ont
wikkeling. Arbeiders werden door een stringente 
controle op de armenzorg naar de fondsen gediri
geerd. De medische stand wist zich door de op
richting van een artsenfonds een ruime plaats en 
een stevige onderhandelingspositie te verwerven 
in de fondswereld. De confessionele politieke elite 
beperkte zich tot de regeling van de toegang tot 
de ziekenhuisverpleging. En - een verrassend as
pect - de liberalen en sociaal-democraten start
ten met het moderne particuliere initiatief, de 
wijkverpleging en t.b.c.-bestrijding, juist vanwe

ge het achterblijven van confessionele initiatieven 
op dit terrein. 

Het algemene patroon van de toegang tot de 
zorg langs strak gescheiden wegen was ook in de 
hoofdstad te zien. In detail waren er echter enkele 
belangrijke afwijkingen. De Amsterdamse socia
le structuur onderscheidde zich met name door 
de permanente aanwezigheid van een groep vali
de onvermogenden, losse arbeiders, die ook bij 
tijd en wijle een appèl moesten doen op de armen
zorg. Deze medische armenzorg werd al in een 
vroeg stadium gemoderniseerd en gebureaucra
tiseerd. De in 1893 ingestelde G G D verleende 
kwalitatief en kwantitatief sterk verbeterde hulp 
vergeleken met die van de vroegere armbesturen 
en financierde tevens de ziekenhuiszorg voor 
minvermogenden. De medische armenzorg was 
- in Amsterdam wordt dat duidelijk gedemon
streerd - een integraal onderdeel van de gezond
heidszorg, wat meer waardering verdient dan het 
gewoonlijk krijgt. 

De lokale politiek had, in tegenstelling tot het 
nationale beleid, een vooruitstrevend karakter. 
Een efficiënte organisatie van de gemeentelijke 
zorg stond voorop. O m deze ook kwalitatief op 
peil te houden werd in het Interbellum door een 
aanvullende subsidiëring van de ziekenfondsen 
bereikt dat de toestroom van mingegoeden naar 
de armenzorg werd ingedamd. Het in stand hou
den van de ziekenfondscultuur was het tweede 
streven. 

Uitzonderlijk was in Amsterdam ook de be
perkte rol van de beroepsbeoefenaren in de vorm
geving van het stelsel. Gehinderd door een extre
me overbezetting, een snelle toename aan specia
listen en een verkleining van de particuliere prak
tijk (suburbanisatie) waren de professies zwak en 
weinig eensgezind. Commerciële fondsen be
middelden in conflicten tussen de professies en de 
onderlinge verzekeringen. De GGD-artsen ver
vulden daarentegen een bovenlokale rol in de or
ganisaties voor sociaal-geneeskundigen. Het 
hoofdstuk over Amsterdam kreeg terecht als on
dertitel mee: halverwege het lokale en het natio
nale niveau. 

In Roordahuizum, een redelijk welvarend 
dorp, werd het financiële risico van ziekte groten
deels binnen de particuliere praktijk opgevan
gen. De dokter bepaalde wie gratis hulp kreeg, 
wie in zijn doktersfonds kwam (wanbetalers en 
chronisch zieken) en wie de particuliere tarieven 
moest betalen. De ziekenfondscultuur kwam er 
niet van de grond. Deze dominante positie van de 
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beroepsbeoefenaar i n de lokale gezondhe idszo rg 
was v a n een heel andere a a r d d a n die i n Sch ie 
d a m . In de cr is is jaren n a m het lokale bes tuur niet 
de s u b s i d i ë r i n g v a n de v e r e n i g i n g v a n z i eken
h u i s v e r p l e g i n g op z i c h . D e pa r t i cu l i e re c u l t u u r 
w e r d daa rmee o p n i e u w bevest igd. I n de twee 
H o l l a n d s e steden was een veel grotere r o l wegge
legd voor de plaatseli jke overheden. 

D e lokale studies tonen op versch i l l ende p u n 
ten de f l ex ib i l i t e i t van het stelsel van f i n a n c i e r i n g 
aan . D e schr i jver nod ig t ui t tot het ve r r i ch ten v a n 
meer lokale studies, met n a m e v a n plaa tsen met 
een andere soc iaa l -economische s t ruc tuur d a n de 
h i e r behandelde . H e t i n di t boek aangeboden 

m o d e l k a n d a a r v o o r een goede h a n d l e i d i n g z i j n . 
E e n kan t t eken ing van een andere orde zij h ie r 
n o g gemaakt . D e o p b o u w v a n het be toog is zoda 
n i g dat de hele per iode ten dienste k o m t te staan 
v a n het 'systeem 1930'. D i t gaat ten koste v a n de 
d y n a m i e k en de v e r f i j n i n g van een aanta l ver
schijnselen. A l s voorbee ld m o g e n de genoemde 
variat ies i n de v r a a g naar medische h u l p d ienen . 
D i t boek verd ient echter l o f v o o r de v e r b r e d i n g 
v a n de kenn i s over het onderwerp . V o o r g e ï n t e 
resseerden i n de recente sociale en de medische 
geschiedenis is d i t boek een must. 

W . B a r o n 
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