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Persoonlijke noot en woord van dank

Dit onderzoek naar het leven van Anton Kröller was geen sinecure, het
schrijven van het boek evenmin. ‘Uit den aard der zaak’ – een uitdruk-
king die Anton Kröller graag gebruikte – bestond het levensverhaal van
deze Rotterdamse zakenman uit complexe materie die uit een veelheid
aan archieven en literatuur opgediept moest worden. Het hielp zoals
gezegd niet dat er geen bedrijfsgeschiedenis van Müller & Co bestond
en dat Kröller zelf besloten had zijn privéarchief te verbranden. Het on-
derzoek, dat van de grond af aan moest worden opgebouwd, vergeleek
ik wel eens met een legpuzzel waarvan van tevoren niet vaststond hoe-
veel stukjes er waren en waarvan ook geen voorbeeld beschikbaar was.
De research die ik tien jaar geleden deed voor de biografie van scheeps-
bouwer Cornelis Verolme, waarbij memoires, krantenartikelen, tv-in-
terviews en parlementaire enquêteverslagen beschikbaar waren, blijkt
bij nader inzien een peulenschil te zijn geweest.
Het structureren van het verhaal had vervolgens veel weg van Rubik’s

Cube. Er waren binnen Kröllers onderneming drie tamelijk onafhanke-
lijke zakelijke activiteiten – ijzererts, graan, scheepvaart – met in de tijd
ook nog eens een verschillend gewicht, die hun weerslag vonden in een
gebied dat zich uitstrekte van het privéleven van de familie tot de inter-
nationale politieke betrekkingen, en geografisch over de hele wereld.
Zakelijk en privé waren volkomen verweven doordat Helene Kröller
medefirmant was en zij de bouwactiviteiten van Müller & Co leidde,
doordat twee van de zoons in de zaak werkten, en doordat de landgoe-
deren op kosten van het bedrijf waren verworven, evenals het kuuroord
waar de zoons verbleven. En passant raakte het levensverhaal van Anton
Kröller ook aan ontwikkelingen in de landbouw, in de sociale verhou-
dingen in Nederland, in de financiële sector, en in kunst en architec-
tuur. Ik had het mezelf wellicht gemakkelijker kunnen maken door het
verhaal thematisch in plaats van chronologisch te vertellen, maar daar-
mee zou de spanningsboog verdwijnen en dat kon ik niet over mijn hart
verkrijgen. Een boek hoort in de eerste plaats leesbaar te zijn.
Anton Kröller was, anders dan zijn imago deed vermoeden, geen brave

jongen. Nu geldt dat voor de meeste ondernemers, maar voor zover ik
het kan beoordelen op basis van biografieën van andere Nederlandse za-
kenmannen, was Kröller geslepener dan zijn tijdgenoten. Aanvankelijk
kon ik nog wel sympathie opbrengen voor deze jonge energieke Rotter-
damse Draufgänger, maar mij werd al snel duidelijk dat macht zijn voor-
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naamste drijfveer was en dat hij methoden hanteerde die mij niet erg
aanspraken. Hoewel ik altijd gecharmeerd bleef van zijn luchtige, op -
gewekte schrijfstijl en zijn nuchtere, heldere kijk op zaken, begon hij
gaandeweg met zijn zakelijke gesjacher steeds meer weerzin op te wek-
ken. Nu hoeft een biograaf zich niet per se met zijn hoofdpersoon te
kunnen vereenzelvigen, maar aversie maakt het proces niet eenvou -
diger.
Zwaar vond ik het ook het oordeel over Kröller te moeten vellen zon-

der de mogelijkheid van overleg met tijdgenoten. Kon ik bij mijn bio-
grafie van Cornelis Verolme nog allerlei oud-directeuren en -ministers
vragen of zij het eens waren met het door mij gecreëerde beeld, nu was
er niemand meer in leven met wie ik mijn observaties kon bespreken.
De twee kleindochters en aangetrouwde kleinzoon van Anton Kröller
die ik interviewde voor dit boek, hadden hem zelf slechts enkele malen
ontmoet en hem alleen in zijn nadagen meegemaakt. Ik moest het doen
met memoires van collega-zakenmannen, waarbij het gevaar op de loer
lag dat rivaliteit hun herinneringen eenzijdig gekleurd had. Voor het
overige moest ik zijn karakter vooral uit zijn daden destilleren.
Eenzaamheid, inherent aan promotieonderzoek, was ook mijn deel.

Het gemis aan menselijk contact streed geregeld met de behoefte aan
rust en concentratie, noodzakelijk om voldoende ‘meters te kunnen ma-
ken’. Gelukkig was mijn vriend Götz, die mij in 2010 sterk gesteund had
bij mijn beslissing om mijn goedbetaalde baan in het bankwezen te ver-
ruilen voor de opdracht om dit boek te schrijven, zo aardig zijn hond
 Filou aan mij uit te lenen, waardoor er altijd wel leven om mij heen was,
maar niet te veel afleiding. Dat bleek des te belangrijker toen de eerste er
de brui aan gaf, en ik met een – zelf verkozen – harde deadline in het
vooruitzicht, nog een jaar eenzame opsluiting voor de boeg had. Ik heb
desondanks nooit overwogen om te stoppen. Daarvoor was het project
te mooi en het verhaal te interessant. Bovendien zou ik mijn hele leven
gekweld zijn geworden door het onverteerbare idee iets groots niet af-
gerond te hebben.
Ik had dit proces waarschijnlijk niet volgehouden zonder de onvoor-

waardelijke steun mijn vriendinnen uit mijn roeiploeg, die altijd weer
bereid waren mijn verhalen aan te horen. Het wekelijkse ritme, de
sport, de warmte en gezelligheid hielden mij op de been. Ik ben mij ook
gaan realiseren hoeveel overeenkomsten er eigenlijk zijn tussen het
schrijven van een boek als dit en het roeien van een wedstrijd. De finish
staat vast, maar je score hangt af van je eigen inspanning en uithou-
dingsvermogen. En er blijkt altijd nog ‘een tandje’ bij te kunnen. Dit
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boek is ook voor de Yes-acht. Vanzelfsprekend bedank ik daarnaast ook
mijn andere vrienden en familie voor hun steun bij dit project.
Dat deze biografie een promotieonderzoek vormde, betekende een

verzwaring maar ook een verrijking. Als ervaren biograaf was – en ben
ik nog steeds – van mening dat een ondernemer pas in een theorie te vat-
ten is als zijn levensloop vaststaat. Aangezien er zo weinig over Kröller
bekend was, kon dit pas achteraf plaatsvinden en niet voorafgaand aan
het onderzoek, zoals in de academische wereld gebruikelijk is. Dat
neemt niet weg dat ik mijn promotoren Hans Renders en Pim Kooij zeer
dankbaar ben dat zij mij, ondanks mijn tanige verzet, in het academi-
sche ‘keurslijf’ gedwongen hebben, waardoor ik niet alleen op zoek
moest naar een passend theoretisch kader, maar ook, anders dan ik van-
uit de journalistiek gewend was, op iedere gestelde vraag een antwoord
diende te formuleren. Het was een louterende ervaring.
Aangenaam verrast was ik – na twintig jaar financiële wereld, waar

aan alles een prijskaartje hangt – door de vanzelfsprekende bereidheid
waarmee collega-wetenschappers en -onderzoekers mij met raad en
daad terzijde stonden. Voor het delen van hun kennis op economisch-,
bedrijfs- en militair-historisch terrein en op het gebied van theorievor-
ming rond entrepreneurship en ondernemersbiografie dank ik, in vol-
strekt willekeurige volgorde: Joost Jonker, Abe de Jong, Ben Wubs, Hein
Klemann, Joep Schenk, Ben Gales, Uzi de Haan, Keetie Sluyterman,
Hans de Vries, Hugo van Driel, Jacques van Gerwen, Ferry de Goey, Wim
Klinkert, Samuël Kruizinga, Ernst Homburg, Kees Camfferman, Len de
Klerk, Jan-Hein Furnée en Binne de Haan. Voor hun advies bij de psy-
chologische en psychiatrische benadering van Kröllers karakter dank ik
Mart van Lieburg en mijn overbuurman Nico Beuk. Mijn collega-pro-
movendi van het Posthumus Instituut wil ik bedanken voor hun be-
langstelling en kritische noten. In de inleiding bedankte ik al Eva Ro-
vers, Samuël Kruizinga en Arne Petimezas voor het beschikbaar stellen
van hun onderzoeksmateriaal. Datzelfde wil ik op deze plaats doen aan
Truus Pinkster, Ineke de Ronde, Harm Anton Smidt, Wim Nijhof, Gerrit
de Boer, Elio Pelzers, Roelof Siegers, Piet Hofman, Piet Geljon, Gerbrand
Moeyes, Jelle Jan Koopmans, Jur Kingma, Lucia Hoogervorst, Nora
Schadee, Jan van Hees en Wouter Heyveld.
Mijn dank gaat ook uit naar de ‘Vrienden’ van De Hoge Veluwe, in het

bijzonder de historische kring binnen dit gezelschap, niet alleen omdat
door hun publicaties over het landgoed en het jachthuis belangrijk
bronnenmateriaal reeds ontsloten was, maar ook omdat ze bereid wa-
ren hun uitgebreide kennis met mij te delen. In het bijzonder dank ik
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daarbij Ron Reitsma voor zijn niet aflatende enthousiasme, waarmee hij
steeds weer nieuwe ontdekkingen toestuurde, en voor de fietstocht die
hij samen met René Vossebeld voor mij organiseerde, waarbij in een
tijdsbestek van circa twaalf uur de hele De Hoge Veluwe en omgeving
doorkruist werden en ieder relevant geacht detail van het gebied ge-
toond werd. Ook Johannes van der Wolk, voormalig conservator van het
Kröller-Müller Museum, leverde met zijn onderzoek naar de bouwacti-
viteiten van de familie Kröller en de relatie met hun architecten, een be-
langrijke bouwsteen voor dit boek.
Ook nu weer ben ik de vele geduldige archief- en bibliotheekmede-

werkers erkentelijk, die mij hielpen het bronnenmateriaal voor dit boek
bijeen te brengen. Bijzondere dank geldt daarbij voor Bas Mühren, we-
tenschappelijk medewerker van het Kröller-Müller Museum, die er alles
aan heeft gedaan om de veelheid aan informatie in zijn archief zo ge-
makkelijk mogelijk – digitaal – toegankelijk te maken, en die mij daar-
naast soms verraste met prachtige archiefvondsten. Nazaten van de in
dit boek beschreven heren Maclaine Point, Moret, Van Hengel en Van
Stolk dank ik voor verstrekte informatie over hun voorvaders.
Veel plezier heb ik beleefd aan de bijeenkomsten met de directie, raad

van advies en raad van toezicht van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Eenmaal per jaar praatte ik hen bij over mijn onderzoeksresultaten.
Hoewel ik aanvankelijk een aantal verschrikte blikken zag en er met
enig ongeloof gereageerd werd op het zich langzaam vormende levens-
verhaal van de grondlegger van het landgoed, trad al snel de fase van ac-
ceptatie in en is nooit getracht mij in mijn onderzoek te beperken. Ik be-
dank daarbij in het bijzonder Seger van Voorst tot Voorst en Henk
Beukhof voor hun steun bij het verkrijgen van toegang tot bepaalde
bronnen en voor het in mij gestelde vertrouwen. Tenslotte, maar zeker
niet in de laatste plaats, wil ik de Stichting Kröller-Müller Museum, de
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Biografie Instituut
van de Rijksuniversiteit Groningen bedanken voor hun gezamenlijke
initiatief om van Anton en Helene Kröller biografieën te laten schrijven.
Zonder hen was dit boek er niet geweest.


