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‘If you are going through hell, keep going.’
(Waarschijnlijk ten onrechte toegeschreven aan Winston Churchill.)
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Inleiding

In de vroege ochtend van vrijdag 5 december 1941 kreeg Anton Kröller in
zijn imposante jachthuis Sint Hubertus op landgoed De Hoge Veluwe
thee geserveerd. Hij was grieperig maar desondanks de vorige dag voor
zakelijke besprekingen naar Rotterdam geweest. Die ochtend werd hij in
Amsterdam verwacht. Terwijl zijn trouwe huisknecht Jacob door de lange
gang onderweg was naar de kamer van ‘Mijnheer’ hoorde het overige
huispersoneel een schreeuw. Jacob trof Anton Kröller dood aan in zijn
leunstoel.
De dagen na zijn overlijden verschenen in tal van dagbladen necrolo-

gieën, die over elkaar heen buitelden in superlatieven. ‘Dr. A.G. Kröller’
werd herinnerd als ‘een begaafd en scherpzinnig man aan wiens oordeel
ons land in moeilijke omstandigheden ongetwijfeld veel te danken heeft
gehad’. ‘Een koopman in grooten stijl en van internationaal formaat.’1

Het Vaderland, de krant waarvan Kröller zelf de redder was geweest, schreef:
‘Het is geen geheim, dat onze regeering op zijn groote kennis van inter-
nationale toestanden en personen nooit tevergeefs een beroep heeft ge-
daan.’2 De redactie had hem leren kennen als een man met ‘een helderen
blik en […] een groote gave om anderen en zijn naaste medewerkers te
inspireeren en voor te gaan in werk en plicht. Een zeldzame eenvoud
kenmerkte dezen grooten zakenman.’3

Als mijlpalen in zijn leven werden Kröllers economisch-diplomatieke
inspanningen in en na de Eerste Wereldoorlog genoemd, zijn rol als
grond legger van de Nederlandse Handels-Hoogeschool en de stichting
van het landgoed De Hoge Veluwe. Het aantal directeurschappen en com -
missariaten van Anton Kröller werd geschat op vijfentwintig, waarvan
zeven in het buitenland.4 Een krant uit het zuiden des lands schreef:
‘Kröllers leven wacht op den romanschrijver: zijn opkomst van eenvou-
dig expeditie-employé tot directeur van het zich gestadig uitbreidend
Wilhelm H. Müller-concern en zijn rusteloos werken om deze onderne-
ming tot bloei te brengen, zullen de eerste hoofdstukken vormen.’5
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Maar bij nader inzien bleken het veelal holle frasen en obligate plicht -
plegingen inherent aan necrologieën, want er waren weinigen die goed
zicht op het leven van Anton Kröller hadden gehad. Als zakenman had
hij altijd het liefst in de luwte geopereerd. Een werkelijk beeld van zijn
wereldconcern Wm. H. Müller & Co had slechts een enkeling gehad. Per -
soonlijke publiciteit schuwde hij zijn hele leven. Foto’s van hem waren
nauwelijks in omloop. In de vuistdikke who-is-whouit die dagen, Persoon -
lijk heden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld: Nederlanders en
hun werk uit 1938, kwam hij niet voor, waarschijnlijk omdat hij zelf geen
gegevens had aangeleverd.6

Tien jaar na zijn dood zou Anton Kröller door Charles-Albert Cocheret,
een vroegere medewerker van Müller & Co, herinnerd worden als een in-
ventieve en briljante geest, een keiharde werker, die altijd opgewekt en
optimistisch was. Die met zijn gevatte kwinkslagen en een pragmatische
instelling steeds weer partijen bij elkaar had weten te brengen. Ook nu
werd Kröller omschreven als een bescheiden en ingetogen man die nooit
op de voorgrond trad.7

Kröllers jarenlange assistent en vertrouweling Sam van Deventer deed
daar in 1956 nog een schepje bovenop met zijn biografie Kröller-Müller.
Geschiedenis van een cultureel levenswerk, waarin hij naast het echtpaar voor -
al de totstandkoming van de kunstverzameling van Kröllers echtgenote
Helene beschreef. Ook hij typeerde Kröller als intelligent, bescheiden,
beminnelijk, geestig en neigend naar het compromis. Aan de zakelijke
activiteiten van Anton Kröller, waarmee hij ook persoonlijk nauw verbon-
den was geweest, besteedde Van Deventer slechts oppervlakkig aandacht.8

Nog tijdens Kröllers leven had de Leidse volkenrechtjurist Willem van
Eysinga, die samen met hem in de Rijnvaartcommissie zat, een lovend
portret van hem geschreven, waarin vooral zijn rol als regeringsadviseur
en economisch  diplomaat belicht werd.9

Bij gebrek aan beter werden deze drie geschriften voor historici de be-
langrijkste bronnen over de persoon Anton Kröller. Daarbij werd geen
acht geslagen op het feit dat alle drie auteurs in nauwe relatie tot hem
hadden gestaan en bij nader inzien meesters blijken te zijn geweest in de
kunst van het weglaten. Hun geschriften bevatten weliswaar nauwelijks
onwaarheden, maar geven tegelijkertijd een sterk eenzijdig beeld van
het leven en karakter van de hoofdpersoon.
De hagiografische portretten van Anton Kröller vonden vervolgens

bevestiging in zijn imposante verzameling van commissariaten en advi-
seurschappen, waardoor hij in de geschiedschrijving vrijwel automatisch
werd bijgezet in de rij der grote Nederlandse zakenlieden uit het eerste
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kwart van de twintigste eeuw. In de jaren tachtig en negentig van dat-
zelfde tijdvak, toen ondernemen weer een deugd begon te worden, be-
landde hij in bedrijfshistorische publicaties op één hoop met Gründer -
zeit-genoten als Ernst Heldring, Karel van Aalst, Hendrik Colijn, Henri
Deterding, Anthony Fokker, Anton Philips, Anton Jurgens, Sam van den
Bergh, Frits Fentener van Vlissingen, George van Beuningen, Willem van
der Vorm, van wie de laatste twee eveneens belangrijke kunstverzame-
lingen hadden nagelaten. Hij werd – ten onrechte – vooral als reder aan-
geduid en in één adem genoemd met de andere ‘mannen van de daad’,
‘aartsvaders’ en ‘wegbereiders’ van het moderne Neder land.10 Maar wat
Kröllers ondernemerschap precies behelsde bleef altijd vaag.
De in 1970 gepubliceerde dagboeken van de Amsterdamse reder Ernst

Heldring gaven kennelijk geen aanleiding het beeld van Anton Kröller
bij te stellen. Heldring was weliswaar kritisch over vrijwel iedereen en
koesterde tegenover Kröller zelfs afgunst, maar zijn geschriften blijken
een betrouwbare bron te zijn.11 Heldrings memoires leidden er hooguit
toe dat de Rotterdamse zakenman in het vierdelige standaardwerkMari -
tieme Geschiedenis der Nederlanden omschreven werd als ‘een van de mar-
kantste personen in de Nederlandse scheepvaartwereld’. Enige inhoude-
lijke invulling kreeg deze typering echter niet.12

Bijna geheel vergeten leek bij de meeste latere publicaties en presen-
taties het feit dat Anton Kröller, anders dan zijn tijdgenoten, een om-
streden zakenman was geweest. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had hij
zich enerzijds verdienstelijk gemaakt als belangrijkste regeringsadviseur
– hij dankte er de bijnaam ‘ongekroonde koning van Nederland’ aan –
maar er waren anderzijds altijd vragen gebleven over zijn innige relatie
met Duitsland en zijn eigen zakelijke gewin. Na de oorlog was zijn on-
derneming in ernstige financiële problemen geraakt, die ook de Rotter -
damsche Bank aan de rand van de afgrond brachten. Er ontstonden toen
twijfels over de juistheid van de cijfers die Kröller jarenlang aan ban-
kiers en beleggers had gepresenteerd. De laatsten verloren uiteindelijk
tijdens de crisisjaren tientallen miljoenen guldens aan hun investering
in het Müller-concern, wat wederom grote opschudding veroorzaakte.
Het bedrijf moest uitstel van betaling vragen en onderging een ingrijpen-
de sanering. Het werd een schim van wat het ooit geweest was. De man
die Müller & Co saneerde zei later: ‘Wm.H. Müller & Co is omstreeks
1920 een groote zaak geweest, groot maar door en door voos. Vandaag is
Müller & Co kleiner, maar gezond.’13

In de geschiedschrijving bleven de debacles en verdachtmakingen
Anton Kröller nauwelijks aankleven. De zakelijke kant van zijn leven kreeg
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eenvoudigweg weinig aandacht. De voormalige accountant van Müller
& Co die zich meermaals als klokkenluider opwierp en monddood werd
gemaakt, werd geheel veronachtzaamd of kreeg een karikaturale rol. De
verschillende geseponeerde strafrechtelijke onderzoeken naar geknoei
met cijfers bij Müller & Co en de Rotterdamsche Bank werden niet ge-
noemd. In de beeldvorming van Anton Kröller kwam de nadruk te liggen
op zijn economisch-diplomatieke activiteiten – zonder dat deze nadere
invulling kregen – en, vanwege zijn immense landgoed, op zijn veron-
derstelde passie voor de jacht, die tot mythische proporties uitgroeide.
De neergang van zijn onderneming werd toegeschreven aan economische
tegenwind. Zijn voornaamste verdiensten werden daardoor het bijeen-
brengen van het landgoed en het financieren van de moderne kunstcol-
lectie van zijn vrouw.14

Slechts in een aantal recente publicaties kregen de minder lovens-
waardige kanten van Kröllers ondernemerschap en met name zijn be-
trokkenheid bij het debacle van de Rotterdamsche Bank meer aandacht,
maar bij gebrek aan nader onderzoek naar het complexe geheel aan zake-
lijke activiteiten, bleef het moeilijk zijn rol nader te duiden en vragen te
stellen, laat staan te beantwoorden, in hoeverre hem zelf schuld trof aan
de financiële problemen van zijn concern en de bank.15

In deze biografie is de centrale vraag wie Anton Kröller was en hoe hij
als ondernemer gezien moet worden. Daaruit vloeien afgeleide vragen
voort als: waar hield Wm.H. Müller & Co zich precies mee bezig? Welke
economische functie vervulde het bedrijf op het internationale speelveld?
Welke rol speelde Kröller binnen Müller & Co en wat betekende de onder-
neming voor hem? Was hij inderdaad een aartsvader en wegbereider, of
vulde hij slechts zijn zakken ten koste van beleggers, of misschienallebei?
Wat behelsde zijn rol als regeringsadviseur tijdens de Eerste Wereld -
oorlog en hoe verhield deze zich tot zijn eigen zakelijke belangen?
Waarom ging het mis met zijn onderneming? Was inderdaad het ‘on-
gunstig economisch getij’ daar debet aan, of was er meer aan de hand?
Wat was zijn rol bij de problemen bij de Rotterdamsche Bank? En hoe
kon het dat iedere beschuldiging aan zijn adres telkens weer in de doof-
pot belandde?

Het onderzoek
Veel bronnenmateriaal liet Anton Kröller niet na. Sam van Deventer hielp
zijn patroon vlak voor diens overlijden met het verbranden van zijn per-
soonlijk archief. ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ stond op
Kröllers grafsteen, en zo leefde hij ook. Anders dan zijn echtgenote met



13

het naar haar genoemde museum, had hij geen behoefte persoonlijk iets
na te laten.16 Zijn landgoed heette ook niet het Kröllerpark, maar De Hoge
Veluwe.
In de uitgebreide brievencollectie in het archief van het Kröller-Mül -

ler Museum, die grotendeels bestaat uit correspondentie tussen Helene
Kröller en Sam van Deventer, bevinden zich slechts een kleine veertig
brieven van Anton Kröllers hand, gericht aan zijn echtgenote en zijn as-
sistent. Ongeveer honderd brieven die Helene aan Anton schreef, bleven
eveneens bewaard. De enige andere overgeleverde correspondentie van
enige omvang is die met eerdergenoemde hoogleraar Willem van Eysinga,
met wie hij samen in de Rijnvaartcommissie zat. Deze briefwisseling be-
gon echter pas in de jaren twintig toen Kröller al achter in de vijftig was.17

Maar gelukkig bleken er nog andere, rijke bronnen voorhanden die
het mogelijk maakten het leven van deze Rotterdamse zakenman te re-
construeren. Kröller leefde namelijk voor zijn bedrijf. Dat wil zeggen, in
zijn streven naar grootheid vormde Wm.H. Müller & Co lange tijd het be-
langrijkste instrument. Zijn broer Nico signaleerde in 1914 ‘dat ook “za-
ken” voor den man, die zijne zaken liefheeft, kunnen zijn het “ideaal”
voor het leven’. Hij bestempelde Anton in moderne termen als een work-
aholic.18 Een Engelse diplomaat zei tijdens de Eerste Wereldoorlog over
Kröller: ‘Beyond certain artistic tendencies as a collector of pictures he
has but one interest in life; “Müller & Co.,” is to him what racing or gam-
bling is to others. It is his ruling, his only passion.’19 Dat laatste was juist,
in ieder geval tot 1924, toen het misging. Tot die tijd was Anton Kröller
synoniem voor Wm.H. Müller & Co, en andersom. In deze familieholding
kwamen al zijn activiteiten en belangen samen.
Van het Müller-concern, dat zich tijdens het eerste kwart van de twin-

tigste eeuw onder meer bezighield met scheepvaart en de handel in ijzer -
erts en graan, en in geconsolideerd balanstotaal tot de allergrootste
Nederlandse ondernemingen behoorde, werd nooit een officiële be drijfs -
geschiedenis geschreven.20 Daartoe werd wel een poging ondernomen.
Sam Appeldoorn, voormalig eigenaar en hoofdredacteur van Het Finan -
cieele Dagblad, aan wie ik postuum veel dank verschuldigd ben, kreeg eind
jaren vijftig de opdracht hiertoe. Bijna vijf jaar besteedde hij aan zijn on-
derzoek, met als resultaat een studie over moederbedrijf Müller & Co en
een zestal deelstudies over de verschillende activiteiten en beursgenoteer-
de dochtervennootschappijen van het concern. Appeldoorn stond echter
bij zijn onderzoek onder toezicht van Kröllers laatste hoofdboekhouder
J. van der Spil, aan wie hij lange lijsten met kritische vragen voorlegde.
In zijn manuscripten trok hij soms ook de logica van bepaalde investe-
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ringen van Müller & Co in twijfel. In 1963 werd Appeldoorn vriendelijk
bedankt voor zijn diensten en belandden de studies in het bedrijfsar-
chief.21

Achteraf bezien blijkt het een zegen te zijn dat er geen officiële be-
drijfshistorie van Müller & Co bestond. Bedrijfsgeschiedenissen, veelal
geschreven in opdracht van de onderneming, zijn uiteindelijk toch het
zakelijke equivalent van de geautoriseerde biografie, waarin de onwel-
gevalligheden uit het leven van de hoofdpersoon onbenoemd blijven. Zo
zocht ik tijdens mijn onderzoek tevergeefs in bedrijfsgeschiedenissen
van Nederlandse ondernemingen naar de activiteiten en verdiensten tij-
dens de Eerste Wereldoorlog.22 Uit eerder onderzoek was mij al gebleken
dat voor de Tweede Wereldoorlog hetzelfde geldt.23 Ook over het feit dat
sommige Nederlandse ondernemers, onder wie Kröller, Duitsland hiel-
pen na de Eerste Wereldoorlog de knellende bepalingen van het Verdrag
van Versailles te ontwijken, vindt men nauwelijks iets terug. Helaas vor-
men officiële gedenkboeken vaak wel de basis voor de meer generieke
studies van het Nederlandse bedrijfsleven in deze periode, waardoor de-
zelfde heikele onderwerpen grotendeels onbesproken blijven.24

Was er wel een bedrijfsgeschiedenis van Müller & Co voorhanden ge-
weest dan had ook ik mij wellicht daarop gebaseerd voor mijn onderzoek
naar het leven van Anton Kröller. Dan had ik mij misschien niet gezet
aan de honderden pagina’s handgeschreven jaarcijfers die al decennia in
het Stadsarchief Rotterdam lagen te wachten op die ene gek die ze een
keer in een spreadsheet zou zetten. Vooral de jaarcijfers tussen 1889,
toen Kröller de leiding van het bedrijf overnam, tot 1907, toen de onder-
neming van Rotterdam naar Den Haag verhuisde, bleken een schat aan
informatie te bevatten. Deze gegevens vullen tegelijkertijd een belang-
rijke lacune, aangezien de familiecorrespondentie in het archief van het
Kröller-Müller Museum pas begint in 1908.
Vanaf 1908, toen Müller & Co steeds meer geld van derden begon aan

te trekken, werden de jaarcijfers weliswaar steeds gecomprimeerder en
minder informatief, maar dit wordt gecompenseerd door de aanwe -
zigheid van interne notulen van vergaderingen van raden van commis-
sarissen, raden van advies, van aandeelhouders, directie, etc. en door
grootboeken van bepaalde dochterondernemingen. Ook van de beurs-
genoteerde dochters en bedrijven waarin Müller & Co overwegende zeg-
genschap had, zijn op verschillende plaatsen in Nederland statuten,
jaar cijfers, prospectussen en liquidatierapporten bewaard gebleven,
waardoor het Müller-concern en Kröllers rol hierin voor de periode
1889-1941 grotendeels gereconstrueerd konden worden.
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De Britse bedrijfshistoricus Sheila Marinner deed al in 1980 een op-
roep om de cijfers van een onderneming als bron voor bedrijfshistorisch
onderzoek te gebruiken. Zij zei: ‘Accounts are after all a numerical histor -
ical record compiled at the time or very soon after events occurred: they
should reflect the actual operations which go to make up a business and
they might be expected to throw a good deal of light on business trans-
actions if business historians know how to translate the figures into de-
scriptive language.’25 Voor biografieën van zakenmannen geldt hetzelfde.
De bedrijfsboekhouding en notulen vormen in feite het dagboek van de
hoofdactiviteit van de ondernemer. Uit de zakelijke beslissingen en com -
municatie daarover (en de consequentheid daarvan) kan veel worden af-
geleid over het gedrag en karakter van de leider van een onderneming.
Bovendien vormen de gegevens veelal een betrouwbare bron om de chro -
nologie van gebeurtenissen aan te toetsen.
Bij het onderzoek naar het leven van Anton Kröller dienden het ver-

zamelen, combineren, hergroeperen en analyseren van bedrijfsmatige
gegevens zowel een kwantitatief als een kwalitatief doel. Uit de kwanti-
tatieve informatie kon onder meer worden afgeleid:

–de structuur, activiteiten, grootte en ontwikkeling van het Müller-
concern (zie o.m. Bijlage ii);
– het verdienmodel dat Kröller bij zijn concern hanteerde en verande-
ringen daarin;
– in hoeverre beschuldigingen over zelfverrijking en onjuiste presen-
tatie van cijfers juist waren, en welke technieken Kröller daarbij
hanteerde;
–hoe groot de verliezen waren die beleggers als gevolg van hun
 investering in het Müller-concern leden en in welke verhouding de-
ze stonden tot de privé-inkomsten van Kröller en zijn familie;
– in hoeverre de kunstcollectie en het landgoed met geld van beleg-
gers waren gefinancierd;
–welke de oorzaken waren van de financiële problemen van het
Müller-concern in de jaren twintig en dertig;
–waarin Müller & Co verschilde van andere ondernemingen.

Er dient overigens wel een belangrijke kanttekening gemaakt te worden
bij de cijfers van het Müller-concern. Anton Kröller had de neiging zijn
activa te overwaarderen en zijn winsten mede te baseren op papieren
waardestijgingen. Ook liet hij uit de rapportages naar familieleden c.q.
medefirmanten bepaalde verliezen of activa soms gewoon weg als dat
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beter uitkwam. Naast het feit dat dit op zich alweer iets zegt over
Kröllers karakter, levert, mede door de lange periode en de uitgebreide
beschikbaarheid van interne notulen, het materiaal toch een goed beeld
op van de onderneming en van Kröllers activiteiten en werkwijze. Voor
het bepalen van de verliezen van beleggers geldt dit probleem overigens
niet. Wat beleggers in de loop der jaren in het Müller-concern investeer-
den en wat zij overhielden in 1934 zijn vaststaande bedragen, die niet
aan waardering onderhevig zijn.26Het bestand met verwerkte cijfers van
het Müller-concern en een overzicht van de vindplaatsen in de verschil-
lende archieven is gedeponeerd bij: www.dans.knaw.nl. Voor het verge-
lijkbaar maken van de toenmalige bedragen met actuele waarden en an-
dere indexaties is gebruikgemaakt van de prijsindexcijfers bij het iisg
(www.iisg.nl/hpw/calculate2.php).
Minstens zo interessant was echter de kwalitatieve informatie die het

geheel aan jaarstukken opleverde, waarbij ik direct, al lijkt het misschien
een trivialiteit, de grote invloed van de recente vooruitgang in de digitale
techniek op dit onderzoek wil benadrukken. Met de vele zaaks-, plaats-
en persoonsnamen die in de boekhouding werden aangetroffen kon
 verder ‘gesnowballed’ worden in onder meer Google Books, Delpher (ge -
digitaliseerde Nederlandse kranten en tijdschriften), Worldcat (wereld-
wijde digitale bibliotheektoegang), en in jstor (wetenschappelijke arti-
kelen). Dat leidde naar Franse, Zweedse, Engelse, Duitse, Russische en
Argentijnse proefschriften en artikelen die mogelijk anders nooit ge-
vonden waren. Door onbekende geografische namen in te geven in Google
Maps werd gaandeweg duidelijk hoe wijd verspreid over de wereld An -
ton Kröller actief was.
Door diezelfde exotische namen in te geven in digitaal en online

doorzoekbare archiefinventarissen doken plotseling allerlei dossiers op
in diplomatieke en bancaire archieven. Uit de tenaamstelling van het in-
ventarisnummer bleek meestal niet meteen de betrokkenheid van Anton
Kröller of Müller & Co, maar vaak lachte bij het openslaan van het dos-
sier het ferme, moderne handschrift van de Rotterdamse ondernemer je
direct tegemoet.
Zonder gedigitaliseerde kranten was het evenmin mogelijk geweest

het leven van de familie Kröller in de negentiende eeuw te reconstru -
eren. Daarbij was wel een geluk dat er maar één familie met deze achter-
naam in Nederland heeft bestaan, waardoor weinig filtering nodig was.
Online toegankelijke bevolkingsregisters en burgerlijke stand maakten
daarnaast een veel snellere reconstructie dan vroeger mogelijk. Een
stamboom is te vinden in Bijlage i.
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De digitale techniek maakt grootschalig archiefonderzoek ook veel
beter uitvoerbaar. Degene die vandaag de dag met alleen een schrijfblok
en een potlood in een archief verschijnt, loopt het risico als old school aan-
gemerkt te worden. Archiefmateriaal wordt tegenwoordig gefotografeerd
of gescand, en mits getypt, digitaal doorzoekbaar gemaakt. Grote on-
handzame, moeilijk kopieerbare folioboeken, zoals de boekhouding van
Müller & Co, kunnen door digitale fotografie mee naar huis genomen
worden, waar ze gemakkelijk op een beeldscherm blijken te passen, en
er ingezoomd kan worden op een voorheen slecht leesbaar handschrift.
Het enige nadeel van de digitalisering is dat onderzoeken die beginnen
met de speurtocht naar de spreekwoordelijke speld in een hooiberg, al
snel veranderen in een mer à boire. Het onderzoek naar Anton Kröller lever-
de twintigduizend foto’s aan archiefmateriaal op, die samen zo’n 35 giga-
byte beslaan.
Naast de bedrijfsmatige gegevens van Müller & Co, die de ruggen-

graat van mijn onderzoek vormen, is er nog een veelheid aan bronnen ge -
raadpleegd voor deze biografie, waarvan de brievencollectie in het archief
van het Kröller-Müller Museum de voornaamste is. Hoewel de persoon-
lijke correspondentie van Anton Kröller in dit archief dus beperkt is, be-
vatten de meer dan drieduizend brieven van Helene Kröller aan Sam van
Deventer meestal ook een korte passage over de bezigheden van ‘Mijn -
heer’, waardoor ook het leven van de heer des huizes meer gedetailleerde
invulling kreeg. Het Kröller-Müller Museum maakte de handgeschre-
ven correspondentie toegankelijk door middel van korte samenvattin-
gen met trefwoorden. Naast brieven bevat dit archief een grote hoeveel-
heid memoranda, contracten, losse cijfers en documenten van de familie
die voor deze biografie van buitengewoon belang waren. De overige ge-
raadpleegde archieven zijn te vinden achter in dit boek.
Op enkele specifieke terreinen werd mijn werk vereenvoudigd door de

recente afronding van een aantal relevante academische onderzoeken.
De informatie over de rol van Kröller als regeringsadviseur tijdens de
Eerste Wereldoorlog ontleen ik grotendeels aan het proefschrift van
Samuël Kruizinga over de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij
(not) en Johan den Hertogs biografie van premier Cort van der Linden.
Samuël Kruizinga was bovendien zo vriendelijk om een groot deel van
zijn archiefmateriaal aan mij ter beschikking te stellen. Arne Petimezas
deed hetzelfde met de onderzoeksgegevens voor zijn doctoraalscriptie
over de problemen bij de Rotterdamsche Bank begin jaren twintig. Zeer
belangrijk was uiteraard het onderzoek van Eva Rovers, biograaf van
Helene Kröller-Müller, die deels het pad voor mij effende en ruimhartig
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haar inzichten en onderzoeksmateriaal met mij deelde.27 Ten slotte had
ik het voorrecht nog met twee kleindochters en een aangetrouwde klein -
zoon van Anton en Helene Kröller te kunnen spreken.

De theorie
Biografie is een vorm van geschiedschrijving waarbij het leven van een
persoon de leidraad vormt. De taak van de biograaf is om duidelijk te ma-
ken in hoeverre de persoonlijkheid en achtergrond van de gebiografeerde
diens publieke optreden bepaalden.28 Biografie biedt daarnaast de mo-
gelijkheid niet altijd even toegankelijke materie door toevoeging van de
menselijke factor aantrekkelijk en leesbaar te maken voor een groter pu-
bliek. 
Biografie heeft geen eigen theoretisch kader. Afhankelijk van zijn on-

derwerp, zal de biograaf daarom te rade moeten gaan bij andere discipli-
nes voor zijn theoretische onderbouwing.29 Aangezien een persoon het
hoofdonderwerp vormt, zal de psychologie daar meestal – soms impli-
ciet – deel van uitmaken. Wat waren de drijfveren van de gebiografeerde
– what made him tick? – en waar lag de oorsprong daarvan? Voor een ana-
lyse van Kröllers gedrag als ondernemer was het echter lastiger vooraf te
bepalen binnen welke theorie hij paste. Het lag voor de hand aansluiting
te zoeken bij de klassieke ondernemerstheorie van Joseph Schumpeter.
Deze wordt algemeen gezien als degene die als eerste aan de onderne-
mer een elementaire maatschappelijke rol toekende. Schumpeter zag deze
vooral als aanjager van technische en commerciële innovatie. Modernere
entrepreneurship-theorieën betwisten dit niet, maar leggen inmiddels
meer de nadruk op het nemen van risico en beslissingen.30Anton Kröller
lijkt op het eerste gezicht binnen dit  kader te passen. Hij was technisch
innovatief, opende nieuwe markten, gebruikte nieuwe financieringsin-
strumenten, nam veel risico en beslissingen.
Maar anders dan veel van zijn tijdgenoten droeg Kröller zijn onder-

neming niet over aan een volgende generatie die het als going concern
voortzette en verder uitbouwde, maar werd hij door beleggers gedwon-
gen het roer over te dragen aan een nieuwe directeur. In 1934 was het be-
drijf weer even klein en had het dezelfde twee activiteiten als toen hij
het roer in 1889 van zijn schoonvader en broer overnam. Anton Kröller
beleefde als ondernemer een rise-and-fall, en werd bovendien beschuldigd
van zelfverrijking en fraude.
Het is dan ook van belang te onderzoeken waarom onder zijn leiding

zo veel waarde vernietigd werd. Voortbordurend op Schumpeters over-
tuiging ontwikkelden William Baumol en John Vincent Nye theorieën
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die adequater lijken om Anton Kröllers turbulente zakelijke leven nader
te onderzoeken. Baumol schreef: ‘There are a variety of roles among which
the entrepreneur’s efforts can be reallocated, and some of those roles do
not follow the constructive and innovative script that is conventionally
attributed to that person. Indeed, at times the entrepreneur may even
lead a parasitical existence that is actually damaging to the economy.’
Baumol onderscheidt ‘productive’, ‘unproductive’ en ‘destructive entre-
preneurship’ en stelt dat het vooral wijzigingen in de maatschappelijke
voorwaarden en omstandigheden – ‘the rules of the game’ – zijn, die er-
voor zorgen dat ‘the relative payoffs’ voor ondernemers veranderen en
hun gedrag omslaat. Hoewel Baumol vooral keek naar het gedrag van
grotere ondernemerspopulaties in de geschiedenis, is zijn theorie toch
bruikbaar bij het bepalen wanneer en waarom bij Kröller bepaalde keer-
punten in zijn ondernemerschap optraden en in hoeverre daarbij veran-
derende maatschappelijke omstandigheden van invloed waren.31

Nye ontwikkelde daarnaast het concept van de ‘positive externalities’
om vast te stellen of een ondernemer een positieve of negatieve bijdrage
aan de maatschappij heeft geleverd. ‘If there is no positive externality,
the misperception of the investment opportunities leads to a net loss to
society. Only if there is some nonappropriable public good large enough
to compensate for the loss will society benefit from the unfortunate play -
ers.’32 In dit boek zal aangetoond worden dat Anton Kröller ondanks
zijn falende ondernemerschap en de grote schade voor beleggers, voor de
maatschappij als geheel toch een aanzienlijke ‘positive externality’ heeft
opgeleverd.
De financieringstheorie leverde ten slotte een aantal bruikbare con-

cepten om nader te duiden waar de voornaamste oorzaak van zijn falen
als ondernemer lag en hoe hij zijn financiers benadeelde. In de conclusie
van dit boek worden deze nader besproken.

Een belangrijk doel van mijn onderzoek is debunking, door Van Dale ver-
taald als ‘ontmaskering’, maar ook als ‘tot juiste proporties terugbrengen’.
Aan de hand van het uiteenlopende bronnenmateriaal en het plaatsen
van zijn leven tegen de toenmalige maatschappelijke achtergrond, zal een
completer, realistischer en evenwichtiger beeld van Anton Kröller ge -
cre ëerd worden dan tot nu toe bestond. Daarnaast zal door middel van
zijn leven getracht worden een aantal verschijnselen en ontwikkelingen
te schetsen binnen het Nederlandse bedrijfsleven in de periode 1890-
1940:
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–De sterke internationale verwevenheid van de grote scheepvaart 
en de belangrijke rol van rederijen bij verwerving en behoud van
 koloniale belangen.
–De ontwikkeling van Rotterdam tot transitohaven en de toe -
nemende invloed van Duitsland op de Nederlandse scheepvaart 
en handel.
–Het profiteren van de neutraliteit door het Nederlandse bedrijfs -
leven tijdens de Eerste Wereldoorlog.
–De belangrijke functie van de kapitaalmarkt (versus het bank -
wezen) als bron van lange financiering en de achterblijvende
Nederlandse regelgeving op het gebied van verslaglegging en
 corporate governance.

Voor dit boek heb ik geen nieuwe netwerkanalyse verricht om aan de hand
van Kröllers commissariaten zijn macht te ‘kwantificeren’. Ten eerste
zijn er verschillende netwerkanalyses voorhanden waarin hij figureert
dan wel opmerkelijk afwezig is, maar daarnaast betwijfel ik of daaruit
altijd iemands werkelijke invloed is af te leiden. Wellicht was hij een uit-
zondering, maar in dit boek zal nog blijken dat Kröller enerzijds, on-
danks zijn vele commissariaten in met name Rotterdam, altijd een een-
ling bleef en van reciprociteit in zijn zakelijke relaties nauwelijks sprake
was. Anderzijds hanteerde Kröller ook graag veel minder zichtbare mid-
delen om zijn macht te doen gelden. Hij gebruikte stromannen als com-
missaris, nam een financieel belang of eiste voor Müller & Co de directie
over een andere onderneming op. Allemaal zaken die in netwerkanalyses
onopgemerkt blijven.33 Voor een overzicht van Kröllers commissariaten
zie Bijlage iii.
Wanneer de leidraad van onderzoek zo sterk is komen te liggen bij de

onderneming rijst natuurlijk de vraag of de biografie wel de juiste vorm
is om de resultaten te presenteren, en of een bedrijfsgeschiedenis geen
betere vorm was geweest. Mijn antwoord luidt ontkennend. Zoals ik in
deze biografie hoop aan te tonen, was voor Anton Kröller zijn onder -
neming op de lange duur vooral een instrument bij de verwezenlijking
van zijn persoonlijke ambities. Privé- en zakelijke belangen zouden dan
ook altijd volledig door elkaar lopen, waar beleggers ongemerkt in mee-
gesleept werden. Het Müller-concern werd nooit de door Chandler ge-
definieerde ‘managerial enterprise’ met een professioneel, collegiaal be-
stuur, maar bleef een ‘personal enterprise’ met een even autocratisch als
afwezig leider.34

Bovendien ontwikkelde Kröller zich, zoals gezegd, tijdens de Eerste
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Wereldoorlog tot invloedrijk regeringsadviseur, waarbij hij weliswaar de
belangen van zijn onderneming nooit vergat, maar een groot deel van
zijn tijd spendeerde aan onderhandelingen met Duitsland en Engeland
over uitruil van goederen, waar Müller & Co niets mee van doen had. Na
de oorlog nam hij een aantal economisch-diplomatieke functies aan, die
geen enkel raakvlak meer hadden met zijn onderneming. Vanaf de twee-
de helft van de jaren twintig, nadat de onderneming in de problemen
was geraakt, concentreerde Kröller zich vooral op de conservering van het
erf goed van hem en zijn echtgenote – landgoed en kunstcollectie – en
het redden van zijn reputatie, zaken waarbij de onderneming en haar
beleggers eerder lijdend dan leidend voorwerp waren. Anton Kröller
ontgroeide vanaf de oorlog zijn onderneming, maar liet haar niet los.
Müller & Co beleefde onder Kröllers leiding een even spectaculaire groei
als neergang en de cruciale vraag is in hoeverre zijn karakter deze ont-
wikkeling bepaalde. Dat vergt naast een bedrijfseconomische benade-
ring van het bedrijf vooral ook een persoonlijke analyse van de leider.
Een ideaal onderwerp dus voor een biografie.





i
Ondernemen (1792-1889)

De Coolsingel in Rotterdam, ca. 1860. Links het Coolsingel Ziekenhuis. Rechts
korenmolen De Hoop met ertegenover de huizen van de familie Kröller.
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1 
Middenstanders in Rotterdam

Om maar meteen een hardnekkig misverstand uit de weg te ruimen:
Anton Kröller was geen Duitser, maar een geboren en getogen Rotter -
dam mer.De wieg van Anthony George Kröller stond in 1862 aan de Bier -
haven. Die van zijn vader Anthonij George in 1805 aan de Coolsingel.
Anton jr. had echter wel één grootvader die uit Duits gebied afkomstig
was, maar dat bepaalde maar een kwart van zijn wortels. Johan Wilhelm
Kröller werd in 1758 in Aull in het vorstendom Nassau-Dietz geboren.
Zijn familienaam werd daar geschreven als Gröller.1 Hij kwam waar-
schijnlijk aan het einde van de achttiende eeuw naar Nederland toen stad-
houder Willem vzich met behulp van huurlegers uit Duitse vorstendom-
men, Schotland, Zwitserland en Engeland tegen de Franse overheersing
probeerde te verweren.2

Johan Kröller vond ook zijn vrouw bij een buitenlands regiment in
‘staatse dienst’. De vader van Barendina Haldy was een Zwitserse huur-
ling. Zwitsers, die bekendstonden als de beste militairen – vandaar de
uitdrukking ‘geen geld, geen Zwitsers’ – waren vooral gelegerd in de Zui -
delijke Nederlanden. Barendina werd in Namen geboren, haar moeder
kwam uit Maastricht. De eenheid van vader Haldy had als geuzennaam
het ‘Prinsenregiment’ gekregen, omdat het in 1787 Walcheren succesvol
tegen de Patriotten had weten te verdedigen.3

Johan Kröller en Barendina Haldy trouwden in 1792 en vestigden zich
in Rotterdam.4Officieel kwam Kröller de Maasstad binnen als ‘knecht’ van
burgemeester Bichon, maar dat was waarschijnlijk alleen maar om hem
het hoge poortersgeld van 12 gulden te besparen.5 Toen de Repu bliek de
strijd tegen de Fransen verloor en Napoleon de macht in Nederland over-
nam, waren huursoldaten gewild als personeel voor overheidsbetrekkin-
gen. Ze waren in het leger vaak goed opgeleid, want in de winter werd er
niet gevochten en was er tijd voor scholing. Ze waren betrouwbaar en pro -
testants.6 Ook Johan Kröller en Barendina Haldy werden, net als de meer -
derheid van de Rotterdamse bevolking, lid van de gereformeerde kerk.7
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De 34-jarige Kröller werkte waarschijnlijk nooit in huis bij de burge-
meester. Hij werd vrijwel direct gerechtsbode – deurwaarder – in het
ambacht Cool, net gelegen buiten de westelijke stadsveste van Rot ter -
dam. Naast deze overheidsfunctie was het hem toegestaan er een eigen
praktijk als veilingmeester op na te houden.8 De veilingen van Johan
Kröller, gehouden in het Ambachtshuis van Cool, liepen daardoor uit-
een van een executoriale verkoop na een gerechtelijke uitspraak tot het te
gelde maken van inboedels en onroerend goed op verzoek van eigenaren
of nabestaanden. In de herfst veilde vendumeester Kröller ook steevast
‘vrugtdragende’ fruitbomen voor tuinders even buiten de Rotterdamse
stadsgrenzen. Maandelijks, soms wekelijks plaatste hij advertenties in
de toenmalige Rotterdamsche Courant.9

Het was ook Johan Kröllers veilingpraktijk die hem in de gelegenheid
stelde zelf onverkocht gebleven stukken grond te verwerven en in snel
tempo een aanzienlijke onroerendgoedportefeuille op te bouwen, een
activiteit die van vader op zoon en kleinzoon zou worden doorgegeven.
Johan Kröller anticipeerde met zijn aankopen op de uitleg van de stad
aan westelijke en noordelijke zijde en dat was niet verwonderlijk, want de
Maasstad barstte rond het begin van de negentiende eeuw volledig uit
haar voegen.
Rotterdam had, net als het veel grotere Amsterdam, de voorgaande

eeuwen geleefd van de stapelmarkt in koloniale waren. Was de Maasstad
in de zeventiende eeuw gemeten naar het inwoneraantal nog vergelijk-
baar geweest met Dordrecht, en moest het steden als Leiden, Haarlem en
Delft in grootte boven zich dulden, in de achttiende eeuw werd haar lig-
ging relatief gunstiger vanwege de groeiende omvang van zeeschepen.
Begin negentiende eeuw was Rotterdam de tweede stad van het land

Advertenties in de Rotterdamsche Courant 1801 en 1808.
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met zestigduizend inwoners. Amsterdam had er toen al bijna tweehon-
derdduizend.10

Rotterdam had echter nog altijd dezelfde buitengrenzen als twee eeu -
wen daarvoor, die samen een driehoek vormden. Ten noordwesten de
Coolsingel, aan de noordoostkant de Goudschesingel. Aan de zuidzijde
werd de stad begrensd door de Boompjes, het lommerrijke havenfront
aan de Maas, en het al even indrukwekkende Haringvliet, waarvan de
statige panden met de achterzijde naar het water stonden. Johan Willem
Kröller verwierf gedurende het eerste kwart van de negentiende eeuw
grond buiten de stadvesten aan de Delftschevaart, hij had drie percelen
aan de Binnenweg en één in Hillegersberg. Ook zijn eigen huis gelegen aan
de Coolsingel, net buiten de stadsvest, verwierf hij waarschijnlijk uit
een geveilde boedel. Het lag op nummer vijftien, recht tegenover koren-
molen De Hoop, zo’n beetje ter hoogte van de huidige Bijenkorf en Beurs
in Rotterdam. Kröller kocht ook het naastgelegen perceel, dat hij vervol-
gens splitste.11

Johan en Barendina Kröller kregen zeven kinderen, die wat beroeps-
keuze betreft gezamenlijk een bijna perfecte afspiegeling zouden gaan
vormen van de toenmalige Rotterdamse samenleving.12 Dochter Marie,
geboren in 1793 trouwde met een boekhouder uit de stad.13 De oudste
zoon, Johan jr., geboren in 1795, ging het leger in. Onder aanvoering van
de Engelse generaal Wellington en het ondercommando van onze eigen
prins Willem, de latere koning Willem ii, vocht hij mee in de Slag bij
Waterloo.14 Hij trouwde met de dochter van de molenaar tegenover het
ouderlijk huis en kreeg van zijn vader een eigen molen in Hille gers -
berg.15 Toen de stoommachine de oude techniek inhaalde koos Johan
Kröller jr. echter voor een bestaan als beroepsmilitair. In de jaren dertig
van de negentiende eeuw werd hij ingezet tegen de opstandige Belgen.
Na afsluiting van zijn militaire loopbaan met de Militaire Wil lems orde
vierde klasse diende hij nog vele jaren zijn land. Hij was marechaussee
in Maastricht en politiechef in Delft, maar Rotterdam zou hij niet meer
aandoen.16 Ook de jongste zoon van Johan en Barendina Kröl ler, David,
ter wereld gekomen in 1810, verliet Rotterdam in de jaren dertig. Hij
werd ‘commies der belastingen’ en was gestationeerd in tolplaatsen als
Zutphen, Gorinchem en Krimpen aan de Lek.17

De dochters Barendina en Helena Kröller bleven lange tijd ongetrouwd
en bij hun ouders wonen. Hetzelfde gold voor de derde zoon, Anton, ge-
boren in 1805, die timmerman werd en in het ouderlijk huis aan de Cool -
singel een eigen zaak begon.18 De tweede zoon, Willem, uit 1798, woonde
en werkte enige jaren bij de ‘Rotterdamsche Kopermolen’ in het gehucht
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Weenum op de Veluwe, waar de Rotterdamse zakenfamilie De Jongh een
watermolen bezat die tot koperpletterij was omgebouwd.19Maar toen ook
deze molen het aflegde tegen de stoomtechniek en het bedrijf gesloten
werd, kocht Willem de voorraad van de familie De Jongh op en begon
een eigen zaak in koper- en ijzerwaren op de hoek van de Korte Hoog -
straat en de Magere Varkenssteeg.20 Willem Kröller werd handelaar ‘in
rood en geel bladkoper voor scheepsdubbeling, in koper voor branderij-
en, in zink en ijzerwaren’.21 Op den duur kwamen daar ‘gereedschappen,
haarden, kagchels en huishoudelijke benoodigheden’ bij.22

In zekere zin profiteerden, op Johan jr. na, alle zoons van de familie
Kröller van het stimuleringsbeleid dat koning Willem ina het vertrek van
de Fransen was gaan voeren om Nederland er economisch weer bovenop
te krijgen.23 Deze liet een groot aantal kanalen door heel Nederland aan-
leggen om de industriële ontwikkeling te stimuleren. Hij richtte de
Nederlandsche Handel-Maatschappij (nhm) op, die de zaken met Neder -
landsch-Indië monopoliseerde en reders hoge vergoedingen bood voor
het vervoer van goederen.Het Cultuurstelsel dwong de Indische bevol-
king minimaal 20 procent van hun landbouwproductie, zoals koffie,
 katoen, suiker en indigo, te leveren aan de nhm. Koloniaal verkregen
grondstoffen werden verplicht in Nederlandse fabrieken en trafieken
verwerkt en grotendeels weer teruggezonden naar Indië, waar de lokale
bevolking verplicht was deze af te nemen. Daarnaast mochten goederen
slechts exclusief door Nederlandse reders vervoerd worden, in schepen
van Nederlandse makelij.24

In weerwil van de bepalingen van het Congres van Wenen, waarbij de
betrekkingen tussen de Europese staten na de val van Napoleon opnieuw
werden vastgelegd, voerde Willem iook internationaal een sterk protec-
tionistisch beleid. Afspraken over afschaffing van tolheffing op de Rijn
negeerde hij. Aan de toezegging aan Pruisen om in Rotterdam een entre-
pot op te richten – waar goederen voor tolvrije doorvoer konden worden
opgeslagen – werd maar heel mondjesmaat voldaan. De ontwikkeling
van Rotterdam tot transitohaven werd door de zittende elite lange tijd
tegengehouden. Men was bang dat Nederland ‘de veilige vertierplaats
worden zou voor den handel der vreemden’, en ‘blote doorvoer’ zou af-
breuk doen aan ‘de vrugt van industrie, ondervinding en mercantiele
kundigheden’. Ook toen de Nederlandse wetgeving mondjesmaat entre-
pots begon toe te staan, bleef in Rotterdam de weerstand tegen transito -
verkeer groot. Met tegenzin werd het oude Oost-Indisch Huis aan de
Boompjes als entrepotgebouw ingericht.25

Het protectionistische beleid van koning Willem i sorteerde voor Rot -
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ter dam op de korte termijn wel enig effect. Met name het rederijbedrijf
en in zijn kielzog de scheepsbouw trokken sterk aan, waar vooral Willem
Kröller als koper- en ijzerhandelaar van profiteerde. Door de stijging
van de werkgelegenheid lag de bevolkingsgroei ook hoger dan in andere
steden, wat het timmerbedrijf van Anton Kröller ten goede kwam. Op
lange termijn had het protectionistische beleid van Willem i en zijn
zoon echter een verlammende werking op de economische ontwikkeling
van Neder land.26

Vader Kröller ondervond echter eerder nadeel van de economische
ontwikkelingen in Rotterdam en de groei van de stad. Toen het ambacht
Cool door Rotterdam werd geannexeerd, verloor hij zijn aantrekkelijke
inkomstenbron als gerechtsdeurwaarder. Hij leefde toen alleen nog maar
van particuliere veilingen. Een merkwaardige bedelbrief van zoon Willem
aan koning Willem iom zijn vader financieel te ondersteunen, sorteerde
waarschijnlijk geen effect.27 Johan Wilhelm Kröller moest in de loop van
de jaren dertig van de negentiende eeuw zijn panden met hypotheken
bezwaren en een deel van zijn portefeuille verkopen. Desondanks liet
hij bij zijn overlijden in 1841 zijn zeven kinderen vier huizen na aan de
westzijde van de stad, die flink veel meer waard moeten zijn geworden.28

Juist in dat jaar leverde stadsbouwmeester Willem Nicolaas Rose zijn
eerste uitbreidingsplannen in bij de gemeenteraad.29 In de oostelijke en
westelijke stadsuitleg werd door particulieren toen al volop gebouwd.30

Aan de Coolsingel verrezen in snel tempo grote nieuwe bouwwerken. Aan
de noordkant werd een nieuwe Delftsche Poort neergezet. Sociëteit De
Harmonie, het culturele trefpunt voor de elite, bouwde er een nieuwe
concertzaal. Even ten zuiden van de panden van vader Kröller was net
opdracht gegeven voor de bouw van een groot ziekenhuis.31 Gemiddeld
erfden de zeven kinderen Kröller ieder voor ruim vierduizend gulden aan
onroerend goed, vergelijkbaar met een kleine zeventigduizend euro nu.32

Na nog enige jaren zijn zaak te hebben gedreven vanaf de Coolsingel,
besloot meester-timmerman Anton Kröller eind jaren veertig van de ne-
gentiende eeuw zijn zaak te verhuizen naar de Bierhaven, veel centraler
gelegen binnen de stadsdriehoek, dichter bij de elite van Rotterdam, die
een belangrijk deel van zijn clientèle was gaan uitmaken.33 De Bier haven
was een klein, lieflijk dwarsgrachtje dat men eerder in de Amsterdamse
binnenstad zou verwachten dan in Rotterdam. Het was te smal en te on-
diep voor grotere vaartuigen, er konden alleen roeiboten, vletten en lage
dekschuiten varen.34 De Bierhaven lag tussen de Wijnhaven en de Scheep -
makershaven, en achter de Boompjes. Het was het rijke deel van de stad
waar de grote kooplieden en reders van die tijd hun kantoren en woon-
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huizen hadden. In de Waterstad, zoals dit stadsdeel wel genoemd werd,
stonden de grachten in open verbinding met de Nieuwe Maas, waardoor
het water ververst werd en er minder kans op ziektes was.35

De elite van de Maasstad was vrijwel zonder uitzondering van protes-
tanten huize. Onder haar veel voormalige Hugenoten en immigranten
uit Duits gebied. Ze hield zich op in de gemeenteraad – toen nog op voor -
spraak van de koning – vormde het bestuur van de oppermachtige Kamer
van Koophandel en was soms ook nog aandeelhouder in de Nederland -
sche Handel-Maatschappij, die naast haar hoofdzetel in Amsterdam ook
een groot kantoor aan de Boompjes had. Vooraanstaande Rotterdamse
reders als Anthony van Hoboken en Willem Ruys dankten hun rijkdom
grotendeels aan de exorbitant hoge vrachttarieven die zij bij de nhm in
rekening mochten brengen.36

Typisch Rotterdamse zakengeslachten als s’Jacob, Burger, Van Ho bo -
ken, Cankrien, Gleichmann, Van der Hoop, Jacobson, Mees, Van Vol len -
hoven, De Monchy, Nierstrasz, Van Oordt, Van Rijckevorsel, Van Stolk,
Dutilh, Hudig, Suermondt, Hoffman en Havelaar maakten in die tijd de
dienst uit in Rotterdam.37 In de buurt waar timmerman Kröller zijn zaak
had, stonden hun huizen en kantoren. Aan de Wijnhaven zat de familie
Van Hoboken met haar rederij, aan de overkant de graanhandel van Van
Stolk. Aan de Leuvehaven zat de familie De Monchy, ‘commissionairs,

De Bierhaven in Rotterdam.
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reders en pakhuismeesters van de thee’. Ook aan de Scheepmakershaven
zaten bekende Rotterdamse cargadoors, reders en handelaren. Daar was
ook het mooie pand van het kassiershuis Gebr. Chabot.38

De Boompjes was de overtreffende trap. Sommige huizen hadden daar
een eigen inrit onder het huis voor het paardenrijtuig. Boven waren de
zalen met rijk gedecoreerde plafonds en geschilderd behang. Daar wer-
den de grote diners, ontvangsten en dansavonden gehouden.39 Sommige
vermogende Rotterdamse families bezaten ook buitens ten oosten van
de stad in Kralingen, ten westen in de Muizenpolder, waar een aantal leden
van de familie Mees villa’s had, en soms aan de overkant van de rivier op
Katendrecht.40Anthony van Hoboken had zelfs een groot eigen landgoed
net ten noorden van de Muizenpolder en de Schielandse Hooge Zeedijk,
de tegenwoordige Westzeedijk. Zijn buiten heette het Land van Hobo ken,
de villa noemde hij Dijkzigt.41

In de meer binnenlands gelegen Landstad, waar het arbeidersvolk
woonde, waren de leefomstandigheden ondertussen aanmerkelijk min-
der aangenaam. De stad werd halverwege de negentiende eeuw nog al-
tijd begrensd door dezelfde driehoek als twee eeuwen eerder, alleen was
het inwoneraantal anderhalf maal zo hoog als vijftig jaar daarvoor, en
vergeleken met de zeventiende eeuw ruim verviervoudigd.42 De Land -
stad was volledig verpauperd. Zonder veel gemeentelijke voorschriften
waren alle lege plekken volgebouwd, en veel huizen omgebouwd tot
etagewoningen, vaak zonder licht en frisse lucht. De be volkings dicht heid
bedroeg op sommige plekken duizend personen per hectare.43

De woonomstandigheden in de kleine, bedompte etagewoningen
waren erbarmelijk. De kleine grachtjes, die geen directe verbinding had -
den met de rivier, waren verworden tot sterk vervuilde open riolen waar -
uit de meeste bewoners ook hun drinkwater betrokken.Door Rotterdam
waarden tussen 1830 en 1870 vier grote cholera-epidemieën, die duizen-
den slachtoffers vergden.44 Ook ijzerwarenhandelaar Willem Kröller, die
net aan de rand van de Landstad woonde, verloor waarschijnlijk zes van
zijn elf kinderen aan de ziekte. 45 In zijn winkel stond een collectebus
waarin stadsgenoten geld konden deponeren. Hij organiseerde met een
aantal stadgenoten loterijen om geld in te zamelen voor nabestaanden.46

Het duurde uiteindelijk meer dan tien jaar voordat het beroemde Wa -
terproject van stadsarchitect Rose werd uitgevoerd. Het gemeentebestuur,
waarin diezelfde elite was vertegenwoordigd, vond de kosten aanvanke-
lijk te hoog. In 1854 werden er, om de staddriehoek heen, mooie brede
singels aangelegd – de Westersingel, de Noordsingel en de Boezem sin gel –
met daartussen ruim opgezette woonbuurten met kanalen voor de af-
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watering van de stad. Nieuw te bouwen gemalen moesten zorgen voor
de doorstroming van het water.47

Anton Kröller had officieel als beroep meester-timmerman, maar werkte
vooral als aannemer.48 Hij verbouwde onder meer het huis van de hortu-
lanus, de directeur van de hortus botanicus, behorende bij de Genees -
kun dige School, die Rotterdam toen nog had.49 Kröller zette ook in op-
dracht van de stad een nieuw ‘brandspuithuis’ neer.50 En hij werkte voor
de kooplieden en reders in de Waterstad. Kröller was de vaste timmer-
man van de bankiersfamilie Mees. Marten Mees, vijfde generatie van het
kassiershuis R. Mees & Zoonen, leerde als jonge jongen timmeren in de
werkplaats van Kröller. Zowel het kantoor van Mees & Zoonen als het
woonhuis van de familie stond aan de Zuidblaak en lag op een steen-
worp afstand van de Bierhaven.51

Maar Kröller deed meer dan timmeren en bouwen. Hij trad voor zijn
vermogende clientèle ook op als makelaar. Hij vertegenwoordigde hen
op veilingen en bemiddelde bij de verkoop en verhuur van hun bezittin-
gen. Hij bood via krantenadvertenties hun panden te huur aan, of zocht
geschikte bedrijfsgebouwen voor ze.52 Van de familie Van Hoboken kreeg

Plattegrond van Rotterdam in 1865 door H. Nijgh.
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Kröller de opdracht haar kapitale buiten bij Zeist te verkopen, dat door
hem voor maar liefst honderdduizend gulden werd aangeboden.53

Aannemer Kröller was echter ook een zakenman die graag een slaatje
sloeg uit zijn eigen onroerendgoedpositie als dat toevallig zo uitkwam.
Ook als dat hem minder populair maakte bij zijn potentiële clientèle. Dat
gebeurde in 1851 toen hij besloot zijn eigen pand aan de Bierhaven aan
de achterzijde uit te bouwen, waarbij hij in conflict kwam met de om de
hoek gelegen Concertzaal aan de Bierstraat. Door Kröllers bouwplannen
zou de lichtinval van de drie grote ramen van het muziekgebouw aan de
achterzijde weggenomen worden en de zaal overdag niet meer bruikbaar
zijn. Kröller was echter bereid zijn bouwplannen aan te passen, maar daar
moest wel iets tegenover staan. Om de schadeloosstelling te betalen moes-
ten de negentien aandeelhouders van de Concertzaal, allemaal rijke parti-
culieren uit de stad, ieder 64 gulden aan kapitaal bijstorten. De oude
Concertzaal ging tien jaar later door concurrentie van nieuwe muziek-
gelegenheden alsnog ter ziele.54

Kröller noemde zichzelf naast ‘meester-timmerman’ destijds ook wel
‘koopman’.55 En hij behoorde samen met zijn broer Willem tot de 2 pro-
cent van de Rotterdamse bevolking die voldoende belasting betaalde om
volgens het censuskiesrecht mee te mogen beschikken over lidmaat-
schap van gemeenteraad en Tweede Kamer.56Maar tot de werkelijke koop -
mansstand in de Maasstad behoorde timmerbaas Kröller in zijn tijd zeker
niet. De Rotterdamse samenleving kende midden negentiende eeuw grof -
weg drie klassen: de bovenlaag, bestaande uit commissionairs, kassiers,
advocaten, artsen en hogere ambtenaren. Dan volgde de middenstand of
kleine burgerij. Hiertoe behoorden architecten, aannemers, loge ment -
houders, slagers, likeurstokers, directeurs van begrafenisfondsen en be-
dienden in manufactuurwinkels. De onderste maatschappelijke laag werd
gevormd door lopers, slepers en sjouwers, en knechten van ambachtslie-

Advertentie in het Algemeen Handelsblad van 27 augustus 1863.
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den.57 Men duidde personen uit de hoogste klasse ook wel aan als Jan -
nen, de kleine burgerij met haar imitatiedrang als Pieten en de onderste
bevolkingslaag als Huipen. Het behoeft geen verder betoog dat binnen
deze uiterst ruwe stratificatie de twee broers Kröller in het middelste
segment vielen.58

De Rotterdam bovenklasse ontmoette elkaar al sinds het begin van de
negentiende eeuw in allerlei besloten genootschappen. Op technisch-
wetenschappelijk gebied troffen de mannen elkaar bij het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte. Voor tentoonstel-
lingen, opera’s en bals was er Sociëteit De Harmonie, die net haar nieuwe
gebouw De Doele aan de Coolsingel had geopend. Voor literatuur ging
men naar het Rotterdamsch Leeskabinet. De Maasstad kreeg in die dagen
ook haar eerste echte museum. De Utrechtse kunstverzamelaar Boij mans
schonk zijn collectie aan de stad, die daarvoor het Gemeenlandshuis van
Schieland aankocht.59 De Magere Varkenssteeg, waar dit gebouw stond,
op de hoek waar Willem Kröller zijn ijzerwarenzaak had, werd omge-
doopt tot Boijmansstraat.
Politieke en maatschappelijke zaken werden door de invloedrijke

 zakenlieden van de stad besproken in Sociëteit Amicitia aan de Zuid -
blaak. Zeilen en roeien konden rijke Rotterdammers sinds kort bij de
Yacht Club.60 Van geen van deze genootschappen was aannemer Kröller
lid. En die ambitie had hij ook niet. Hij was een bescheiden man die een-
voudig leefde en weinig ophad met uiterlijk vertoon. Zijn sociale omge-
ving bestond vooral uit zelfstandige ambachtslieden en winkeliers.61 Hij
hechtte vooral aan de goede naam die hij bij de vermogende stand van
Rotterdam had opgebouwd. Dat zou hij ook zijn kinderen mee geven.62

Anton Kröller trouwde pas op zijn zesenveertigste. Hij had al die tijd
samengewoond met zijn oudere zuster Barendina die met hem mee -
verhuisd was naar de Bierhaven.63 Antons bruid was Marie Kemp, die
maar liefst negentien jaar jonger was dan hij. Zij was een slanke, graci-
euze vrouw en kwam uit een onderwijzersmilieu.64 Haar vader Nicolaas
– Klaas – Kemp, eveneens een geboren en getogen Rotterdammer, was
leraar op de Stadsarmenschool geweest, maar inmiddels overleden.65

Marie Kemp en Anton Kröller leerden elkaar waarschijnlijk kennen door -
dat zij met haar moeder en zusters een etage huurde in het pand van
Anton Kröller aan de Bierhaven.66

Anton en Marie Kröller trouwden in 1851 en kregen vijf kinderen.
Wil lem werd geboren in 1852, Nico twee jaar later. Een zusje Elizabeth
kwam daarna, maar overleed al op haar tweede. In 1859 volgde dochter
Marie en in 1862 het laatste kind, Anthony George, kortweg Anton, ge-
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noemd naar zijn vader.67 Er kwam toen ook een dienstmeisje bij de familie.
Kostgangers waren er ook, meest leerlingen in de werkplaats van vader.68

Voor de kinderen Kröller was het leven in de Waterstad spannend en
afwisselend. Anders dan in de Landstad woonde elite en middenstand er
door elkaar, en werd wonen afgewisseld met werken. Aan de Boompjes
woonden ondertussen al steeds minder particulieren. Er zaten nu voor-
al grote kantoren van reders, commissionairs en expediteurs. Het oude
Oost-Indisch Huis deed nog steeds dienst als entrepot. Vlak bij het Rot -
terdamse agentschap van de Nederlandsche Handel-Maatschappij had
de net opgerichte Rotterdamsche Bank haar indrukwekkende kantoor.
De synagoge stond er. De opperrabbijn woonde een paar huizen verder-
op, evenals de burgemeester.
Tussen de erachter gelegen Wijnhaven en de Scheepmakershaven lagen

de kleinere dwarsgrachten en straten zoals de Bierhaven, waar de Kröllers
woonden, de Bierstraat, de Jufferstraat, de Glashaven, en de Wijnbrug -
straat. Ook hier zaten kantoren en pakhuizen, maar het aantal ambachts-
lieden en particulieren was relatief groter. Haaks daar weer op stonden
de kleine stegen en de gangen zoals de Dwarsbierstraat, de Jodensteeg,
de Timmermansgang en de Loodgietersgang. Daar woonden voorname-
lijk arbeiders en werklui. In de Dwarsbierstraat waren ook de paarden-
stallen van de slepers, die de zeilschepen naar hun ligplaats brachten.69

De pakhuizen van de commissionairs waren vaak naast of boven de
kantoren. Ook vader Kröller verhuurde een deel van zijn pand als pak-
huis.70 Overal waren doorlopend mannen met paarden en hijstuig in de
weer om goederen op te slaan in zakken, balen, kisten en vaten. Op straat
waren de sporen duidelijk te zien. Bij de kolenopslag was het zwart op
straat, bij de meelhandel wit, bij de indigohandelaar blauw. Bij het sui-
kerpakhuis kleefden je schoenen aan de straatstenen vast. Op de Punt,
waar Scheepmakershaven en Wijnhaven samenkwamen, werd fruit uit
de Betuwe verhandeld. Appels in het najaar, pruimen en kersen in het
voorjaar.71

De enige stoomschepen die destijds aan de Boompjes lagen waren ra-
derboten die passagiers vervoerden over de Rijn. Er lagen nog vooral zeil -
schepen van de grote reders die op Indië, Afrika en Amerika voeren. Bij
terugkomst van de lange reis werd het vaak kolossale schip afgetuigd,
waarna de zeilen naar de zeilmakerij gingen voor herstel. Kinderen uit
de buurt mochten af en toe van de matrozen in het want klimmen. Als
het schip gelost moest worden, werden er sjouwers en bootwerkers ge-
ronseld afkomstig van buiten de stad of uit andere buurten. Het was
ruw volk met weinig manieren. Ze sleten hun wacht- en schafttijd op de
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stoepen van de herenhuizen. De deftige bewoners van de Waterstad sloe -
gen met afschuw gade hoe de werklieden hun tijd verdreven met wed -
strijd jes wie het verst kon spugen.72

Lang zouden de kinderen Kröller echter niet in het grote pand aan de
Bierhaven blijven wonen, want voor hun vader was onroerend goed han -
del, en een paar weken na de geboorte van de kleine Anton kon hij zijn
huis voor veel geld verkopen aan de om de hoek gelegen katholieke kerk
Onze-Lieve-Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, die met ruimtegebrek kamp-
te. Kröller hoopte daarna nog een aantal jaren in het pand te kunnen blij -
ven wonen en zijn zaak daar voort te zetten. Hij onderhandelde daar-
over met het parochiebestuur. Hij probeerde ook nu weer het maximale
uit zijn positie te halen. Hij kwam er rond voor uit dat van de maar liefst
21 duizend gulden die hij bij de koop ontvangen had – hij kocht het pand
in 1845 voor negenduizend gulden – vijfduizend te danken was aan het
feit dat de kerk het perceel hard nodig had. Maar nu de parochie de pan-
den aan de achterzijde had samengetrokken en het licht in Kröllers huis
wegviel, schatte hij de waarde nog maar op dertienduizend gulden en
vroeg om huurverlaging. De kerk zag Kröller en zijn gezin echter liever
vertrekken en weigerde.73

Maar terwijl Kröller sr. nog in onderhandeling was over voortzetting
van de huur, trof het gezin een zware slag. ‘Mijne geliefde Echtgenoote
Maria Helena Kemp, overleed heden, in den ouderdom van veertig jaren.
Vier jeugdige kinderen deelen met mij in dit, voor ons, zoo smartelijke
verlies,’ meldde een familiebericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
15 maart 1865.74Marie Kröller overleed aan tuberculose. Een maand later
stierf ook haar moeder, die na de geboorte van de kleine Anton weer bij
het gezin was ingetrokken.75 Vader Kröller staakte daarna zijn verdere
onderhandelingen met de katholieke kerk. Hij kocht een groot pand aan
de Scheepmakershaven dat doorliep naar een huis aan de Bierstraat. Hij
splitste de percelen, verbouwde het grote huis aan de Scheep makers -
haven, en liet het veilen. Zelf trok hij met zijn gezin en zaak in het kleine
huis aan de Bierstraat, waar hij zijn timmerbedrijf voortzette.76

Of het vroege overlijden van zijn moeder invloed heeft gehad op de
karaktervorming van Anton Kröller jr. is niet met zekerheid te zeggen.
De familieband van vader Kröller met zijn broers en zusters was altijd
zeer hecht gebleven en zijn zuster Barendina, die na het huwelijk van
haar broer naar Groningen was verhuisd, keerde terug naar Rotter dam
en nam de zorg voor de kinderen op zich.77 Toen ook zij drie jaar later
overleed, nam zijn andere zuster Helena, zelfs inmiddels weduwe, deze
taak van haar over. 78 Zorg kwamen de kinderen Kröller daardoor niet te-
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kort, maar aan een strenge moeder zou het de kleine Anton nog wel eens
ontbroken kunnen hebben. Zeker is in ieder geval dat hij zich heel an-
ders ontwikkelde dan zijn broers en zuster. Hij bleek als klein jongetje
al een kleine dwingeland die gewend was zijn zin te krijgen. Een ‘heer-
scher’ noemde zijn acht jaar oudere broer Nico hem later tijdens een te-
rugblik op zijn jeugd. Daarbij kende de benjamin van de familie twee
methodes: ‘Door een aardig woord op vleiende toon gezegd, of wel door
de zeer nuttige doch voor je omgeving niet altijd even aangename eigen-
schap van vergaande koppigheid of wilskracht.’79 Anton Kröller ge-
bruikte al op jonge leeftijd een mengeling van charme en drift om bij
zijn oude tantes zijn zin door te drijven, karaktereigenschappen waar
hij zijn hele verdere leven zijn voordeel mee zou doen.
De onderwijzersgeest van de familie Kemp leefde na de dood van

moeder Marie voort in het gezin Kröller. De inmiddels zestigjarige va-
der Kröller zorgde ervoor dat zijn kinderen een goede schoolopleiding
kregen. Willem ging naar de Academie voor Bouwkunst en Technische
Wetenschappen en was aanvankelijk voorbestemd om de zaak van zijn
vader voort te zetten.80 Maar in plaats van timmerman of architect koos
Willem voor een betrekking bij een scheepvaartkantoor. Hij ging aan de
slag bij Ruys & Co, het cargadoorsbedrijf van de familie Ruys, eigenaar
van rederij Wm. Ruys & Zoonen, de latere Rotterdamsche Lloyd, die op
Indië voer. Ruys & Co, dat voornamelijk schepen van Engelse rederijen
in Rotterdam afhandelde, was een typische exponent van de ontwikke-
ling die de Maasstad in die tijd doormaakte.81 Waar de stad in de jeugd
van vader Kröller nog leefde van de koloniale stapelmarkt en bijbehoren-
de rederijactiviteiten, maakte deze vanaf het midden van de negentiende
eeuw definitief de overgang naar doorvoerhaven van goederen tussen
de snel industrialiserende grootmachten Pruisen en Engeland.
Dat was onder meer te danken aan de liberale geest van staatsman Jan

Rudolph Thorbecke, die niet alleen democratische hervormingen door-
voerde, maar ook een einde maakte aan het protectionistische beleid dat
ingezet was door koning Willem i. Met diens weigering om de tolheffing
op de Rijnvaart op te heffen, had hij vooral de oosterburen danig tegen
zich in het harnas gejaagd. Onder leiding van het machtige Pruisen had-
den de Duitse Rijnoeverstaten zich begin jaren dertig van de negentien-
de eeuw in een Zollverein verenigd, een economisch handelsblok dat terug -
sloeg met hoge invoerrechten voor koloniale waren.82

Tientallen jaren vergingen daarna waarbij eindeloos werd onderhan-
deld over wederzijdse verlaging van tollen en invoerrechten. De positie
van de Nederlandse havens in de doorvoer naar het oosten werd onderwijl
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steeds zwakker. Tussen de haven van Antwerpen en Keulen werd door de
Zuidelijke Nederlanden een spoorlijn aangelegd – de IJzeren Rijn – die
een geduchte concurrent werd van de Rijnvaart. De onderhandelings-
positie van Nederland werd hierdoor nog slechter, en de Pruisen kregen
de overhand in discussies over entrepots in Rotterdam en tolheffing
langs de Rijn en andere Nederlandse waterwegen.83 Onder het bewind
van Thorbecke werd ook het sterk verlammend werkende handelsmo-
nopolie van de nhm afgebouwd. De vele miljoenen die Nederland in de
loop der jaren verdiend had aan de maatschappij en het bijbehorende
Cultuurstelsel werden onder meer gebruikt om het Noordzeekanaal en
de Nieuwe Waterweg aan te leggen.84

Thorbecke was een groot voorstander van de vrije doorvoer van goede-
ren om Rotterdam te kunnen laten concurreren met Antwerpen. Kritiek
van conservatieve tegenstanders die meenden dat de Maasstad als transi-
tohaven de weinig eervolle status van ‘trechter’ zou krijgen, pareerde hij
met de uitspraak: ‘Laat de trechter dan zo groot mogelijk zijn.’85 Uit -
eindelijk zou het tot 1868 duren voordat de Acte van Mannheim de vol-
ledige vrijhandel via de Rijn bevestigde.86De kort daarna volgende Frans-
Pruisische Oorlog zorgde ervoor dat Reichs kanzler Otto von Bismarck
Pruisen met de zuidelijk Duitse staten aaneen kon smeden tot één groot
Duits keizerrijk, met grote industriële en militaire ambities. Voor Rot -
terdam was daarmee zijn lot als transitohaven bezegeld en begon de
strijd met Hamburg en Antwerpen om de doorvoer naar Duitsland. Am -
sterdam kwam aan dit spel nauwelijks meer te pas.87

Terwijl Willem Kröller cargadoor werd, vond de tweede zoon Nico
een baan in het verzekeringswezen, een bedrijfstak die eveneens sterk
groeide door de toenemende internationale handel en scheepvaart in
Rotterdam.88 Anton sr. ging in diezelfde tijd met pensioen. Zijn laatste
bouwproject was de Watertoren langs de Maas, bedoeld om de stad ein-
delijk te voorzien van vers drinkwater. Daar leerde hij ook timmermanDe
Geus kennen, met wie hij zich in 1875 associeerde en aan wie hij zijn
zaak aan de Bierstraat overdeed.89 Vader Kröller verhuisde toen met zijn
zuster Helena, zijn drie zoons en dochter naar een pand aan de Wester -
straat, gelegen in het Nieuwe Werk, een zakenwijk die verrees in de wes-
telijke stadsuitleg, daar waar de nieuwe brug over de Leuvehaven de
Boompjes met het Willemsplein en de Westerkade verbond. Ook nu
weer werd een deel van het pand verhuurd als pakhuis.90

De twee jongste kinderen Anton en Marie zaten toen al een aantal jaren
op de hogereburgerschool, een ander succesvol initiatief van Thor becke.
De hbs was bedoeld om kinderen uit burgerkringen ‘een algemene voor-
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bereiding tot een grote verscheidenheid van maatschappelijke betrek-
kingen’ te bieden.91 Thorbecke had de Rotterdamse gemeenteraad ge-
vraagd een programma op te stellen dat op de internationale handelsbe-
langen van de Maasstad was toegespitst. De eerste Rotterdamse hbs had
dan ook naast een reguliere opleiding een handelsvariant, waarvan
Anton Kröller een van de weinige leerlingen was.92 Het betekende dat hij
in de laatste twee jaar van zijn opleiding, naast het normale pakket, vak-
ken onderwezen kreeg als handelsrecht, warenkennis, handels re ke nen
en boekhouden en stereometrie, lijfrenten en annuïteiten. Ook was er
bij deze variant een extra uur Frans, Duits en Engels, en aardrijks-, land-
en volkenkunde. Deze extra uren gingen ten koste van wiskunde, biolo-
gie en werktuigkunde van de reguliere hbs-opleiding.93

In 1872 kreeg Rotterdam ook een meisjes-hbs en vader Kröller was zo
vooruitstrevend geweest om ook dochter Marie hiernaartoe te sturen.
Zij behoorde zelfs tot de eerste lichting van de school. Het vakkenpak-
ket voor meisjes was hetzelfde als op de jongens-hbs, aangevuld met
handwerken. Naar de meisjes-hbs aan de Witte de Withstraat gingen in
de eerste jaren vrijwel uitsluitend dochters van families uit de hogere
Rotterdamse sociale kringen.94Marie Kröller week daar duidelijk van af.
Ze was geen model-leerlinge. Marie haalde weliswaar goede cijfers voor
de inhoudelijke vakken, maar voor gedrag en handwerken kreeg ze dik-
ke onvoldoendes. Waar vrijwel al haar klasgenoten keurig een drie had-

Anton Kröller op dehbs (bovenste rij, tweede van rechts).
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den voor gedrag, wat stond voor ‘goed’, haalde Marie Kröller in haar eer-
ste jaar alleen maar enen en soms zelfs een nul. Ook voor handwerken
scoorde ze onder de maat. Maar gaandeweg liep ze haar sociale achter-
stand in en toen ze in 1878 eindexamen deed, voldeed ook het gedrag van
Marie aan de standaard van de Rotterdamse meisjes-hbs.95

Ook op de school van Anton zaten vooral zoons van oude Rotter dam -
se families als Mees, Van Stolk, De Monchy, Van Vollenhoven, en Hudig
en s’Jacob. Maar naar de vijfjarige hbs aan de Kortenaerstraat gingen
ook de zoons van betrekkelijk nieuwe rijken als transportondernemers
Van Uden en Van Rietschoten en van de succesvolle joodse zakenman
Lodewijk Pincoffs.96 Vader Pincoffs, die lid was van de Eerste Kamer en
een aanbod om minister van Financiën te worden had afgeslagen, had
zich als gemeenteraadslid nog hoogstpersoonlijk ingespannen voor de
oprichting van de hbs.97

Anton kwam als jonge jongen ook over de vloer bij zijn klasgenoot
Philip van Ommeren, derde generatie van de bekende Rotterdamse re-
dersfamilie. Hun uitnodiging om een concert bij te wonen leidde tot een
geheel nieuwe ervaring voor de aannemerszoon. ‘Levendig besefte ik
hoe jij door je bekendheid met muziek dit geestelijk genot veel meer
kon genieten dan ik, vreemdeling in de tempel der muziekkunst,’ schreef
Anton na afloop aan de jonge Van Ommeren. ‘Hoe dit gebrek in mijner
opvoeding te verhelpen? Het was een zure appel om in te bijten, maar ik
heb niet gedraald.’ Anton besloot onmiddellijk, samen met schoolvriend
René de Monchy, muziekles te nemen bij de eerste fluitist van het orkest.
‘De fluit toch is voor ons op onzen leeftijd en beperkten studietijd het
eenige mogelijke instrument, en was het mij meer te doen om muziek te
leeren dan juist dit instrument te bespelen, en hoop ik met krachtsin-
spanning dit te bereiken.’98 Roeien deed Kröller in zijn hbs-tijd ook,
maar een lidmaatschap van Roei- en Zeilvereeniging De Maas was toen
nog niet voor hem weggelegd. Hij huurde voor vijftig cent per uur een
giek waarin hij er met vrienden opuit trok.99

Van de veertig leerlingen uit de klas van Anton Kröller van 1874 slaag-
den er uiteindelijk maar acht voor het eindexamen vijf jaar later. Slechts
drie van hen hadden de handelsopleiding voltooid, die daardoor als eerste
sneuvelde. De vijfjarigehbswas sowieso geen onverdeeld succes, want de
opleiding was zwaar, en werd met name door de koopliedenstand on -
nodig lang gevonden. Zij waren gewend dat hun zoons het vak van koop -
man in de praktijk leerden. Na de kostschool gingen zij in de leer bij be-
vriende zakenrelaties, bij voorkeur in het buitenland, waarnaast in de
avonduren eventueel lessen gevolgd werden bij een privéleraar. Deze
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periode duurde meestal een jaar of tien en werd ‘de vlinderjaren’ ge-
noemd, waarin de zonen op alle terreinen van het leven ervaring konden
opdoen.100

Met een aantal van zijn schoolgenoten zou Anton Kröller de eerstko-
mende jaren bevriend blijven. Met Abram van Dorp, kleinzoon van Abram
van Rijckevorsel, de invloedrijke Rotterdamse graanhandelaar en vroe-
gere voorzitter van de Kamer van Koophandel. Met Dirk Hudig, zoon
van een firmant van het cargadoorsbedrijf Hudig & Pieters.101 Met Lam -
bert Mees, telg uit de Rotterdamse bankiers- en koopmansfamilie, en
met Johan Bonke, zoon van een reder aan de Boompjes.102

De hbs-klas van Anton Kröller schreef in het voorlaatste schooljaar nog
onbedoeld geschiedenis. Een groepje leerlingen nam in het voorjaar van
1878 het initiatief om een schoolkrant op te richten. Onder hen de vier-
deklassers Anton Kröller, Philip van Ommeren en Pieter Pincoffs. Daar -
naast bestond de redactie uit klasgenoten Anthony Knight, een klein-
zoon van Anthony van Hoboken, kapiteinszoon Peter Rijken en Jacob
Mees. Uit de vijfde klas deden Jean Marie Maury, zoon van de dokter aan
de Wijnhaven, en Engel Pieter de Monchy mee.103

Ze noemden de krant De Kleine Rotterdammer, met een knipoog naar
‘De Rotterdammer’, de lokale bijnaam voor de Nieuwe Rotterdamsche Cou -
rant. De oprichters verantwoordden zich vooraf in een ‘prospectus’, waar -
in stond: ‘Het Nieuwsblad “De Kleine Rotterdammer” wordt geredigeerd
door eenige jongelieden die voor hunne oefening en liefhebberij dit blad
hebben opgericht. Zij vragen hierom de welwillende medewerking van
hunne lezers. Ofschoon de Redactie overtuigd is, dat in haar werk vele
gebreken zullen zijn aan te wijzen, zal zij zich toch beijveren door voort -
durende oefening langzamerhand meer ervaring te verkrijgen en het
blad aldus voor eenigszins ruimen kring lezenswaardig te maken.’
Het eerste nummer van De Kleine Rotterdammer oogde als een tamelijk

serieuze poging tot het maken van een opinieweekblad. Naast een arti-
kel over een Noordpoolexpeditie die op het punt van vertrekken stond,
werden de opkomst en resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen
besproken. Daarnaast waren de kolommen gevuld met scherp buiten-
landcommentaar over politieke ontwikkelingen in Frankrijk, Duitsland
en Engeland. Onder het kopje ‘De Oorlog’ was er aandacht voor de Vrede
van San Stefano, die een einde maakte aan een korte strijd tussen Rus land
en het Ottomaanse Rijk over toegang tot de Middellandse Zee.

De Kleine Rotterdammer leidde tot grote schrik en verontwaardiging bij
de gevestigde kranten in de Maasstad. Dat kwam ook omdat het blad er
wel zeer professioneel uitzag. Het vermoeden was dat achter de politieke
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stukken van de jonge Pieter Pincoffs zijn vermogende vader zat, die juist
in dat jaar de oprichting van het Rotterdamsch Nieuwsblad steunde omdat
hij de nrc te behoudend vond.104 De nrc en De Maasbode trokken dan ook
uitermate scherp van leer tegen dit jeugdinitiatief. Men vond dat de leer-
lingen zich beter op hun schoolresultaten konden concentreren, want die
zouden te wensen over laten. Ook de ouders en de schoolleiding werden
door de gevestigde kranten aangesproken. De kritiek van de grote dag-
bladen sorteerde effect, want in de tweede en volgende afleveringen van
de hbs-schoolkrant was er nog nauwelijks politiek commentaar waar te
nemen. De artikelen waren vooral neutrale, opstelachtige stukken met
een informatief of diverterend karakter. Het ging over uiteenlopende
onderwerpen als de zeevisserij, de vossenjacht, paardenrennen, de vlieg -
kunst, vélocipèdes en roken.
De zestienjarige Anton Kröller was de auteur van een serie artikelen

over de verschillende godsdiensten in de wereld. Ook deze hadden een
neutrale, informatieve toonzetting. De Kröllers waren weliswaar Neder -
lands-hervormd, en zijn acht jaar oudere broer Nico was enige tijd lid

De Kleine Rotterdammer.
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van het College van Collectanten van de kerk, maar het geloof speelde
verder geen enkele rol in hun leven.105Hoewel de artikelen geen waarde-
oordeel bevatten over een van de besproken godsdiensten had de jonge
Kröller voor de aanhangers van de christelijke leer nog wel een prangen-
de boodschap. Hij schreef: ‘In ons vaderland komen dus voor Protes tan -
ten, Roomsch-Katholieken en Israëlieten, die in het geloof aan denzelf-
den God samenkomen, een reden te meer, waarom wij, als zonen van
hetzelfde vaderland, die elkander op elk oogenblik noodig kunnen heb-
ben in het verdedigen van dien vaderlandschen grond, als zonen van een
land, bekend als de bakermat van de gewetensvrijheid, verdraagzaam-
heid moeten leeren oefenen.’ Maar zo onaangekondigd als het school -
krantje dat voorjaar verschenen was, zo geruisloos verdween het ook
weer van het toneel. Het naderende einde van het schooljaar, de lonken-
de vakantieperiode en enige maatschappelijke druk op de directeur van
de hbs, waren uiteindelijk voldoende om de jonge scholieren tot zwijgen
te brengen.106

In 1879 deed Anton Kröller eindexamen. Het zou een van de meest
enerverende jaren worden in de negentiende-eeuwse geschiedenis van
de stad Rotterdam. In dat jaar barstte namelijk de zeepbel rondom het
uitdijende zakenimperium van Lodewijk Pincoffs. Deze bezat samen
met zijn zwager en zakenpartner Henri Kerdijk een handelsonderne-
ming die grondstoffen importeerde uit West-Afrika. Het bedrijf heette
de Afrikaansche Handelsvereeniging. Hiermee was hij ogenschijnlijk
uiterst succesvol. Pincoffs was een man van grote plannen en al in de ja-
ren zestig van de negentiende eeuw was hij een van de partijen die een
concessie hadden aangevraagd tot het graven van wat later de Nieuwe
Waterweg zou worden. De regering weigerde en hield het initiatief in
eigen hand.107 In 1872 vatte Pincoffs het plan op om, na de afschaffing van
de Rijnvaarttollen en anticiperend op een grote groei van de doorvoer
van goederen naar Duitsland, op het aan de overkant van de Maas gele-
gen gebied Feyenoord grote entrepothavens met bijbehorende op- en
overslagfaciliteiten te ontwikkelen. Hij kreeg al snel een aantal kapitaal-
krachtige investeerders mee, onder wie de alom gerespecteerde bankier
Marten Mees. Dat laatste gaf Pincoffs een zegel van betrouwbaarheid en
overtuigde ook andere conservatieve Rotterdammers om mee te inves-
teren in de Rotterdamsche Handelsvereeniging.
De grond werd aangekocht, maar in plaats van te investeren in de ont-

wikkeling van de haven gebruikte Pincoffs een deel van het geld om in-
middels ontstane tekorten bij zijn Afrikaansche Handelsvereeniging aan
te vullen. Toen de zaak aan het licht kwam, vluchtte Pincoffs met zijn
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gezin naar Amerika. Marten Mees bleef in grote verlegenheid achter. De
Rotterdamsche Handelsvereeniging moest geliquideerd worden. De ge-
meente kocht de grond en opstallen en maakte Pincoffs’ werk af. De ver-
liezen voor de financiers bedroegen ongeveer vijftien miljoen gulden. Het
was de eerste en de laatste keer dat in Rotterdam een publiek werk van
een dergelijke grootte in particuliere handen werd gegeven.108
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2 
Zakenpartners aan het Willemsplein

Toen Anton Kröller in 1879 van de hbs kwam, was er weinig meer dat
deed denken aan de stad uit de tijd van zijn vader en grootvader. Er voeren
stoomschepen over de Nieuwe Waterweg. Een gietijzeren spoorwegvia-
duct doorkliefde de buurt waar hij was geboren. Er denderden luidruch-
tig treinen overheen die vanaf Feyenoord goederen het land in transpor-
teerden.1Aan de eens zo lommerrijke Boompjes lagen nu vooral stinkende
sleepboten, die de grote stoomschepen naar de kades moesten loodsen.
De meeste koopmansfamilies hadden de binnenstad verlaten, en woon-
den in het Nieuwe Werk of aan de singels aan de westkant van de stad. Hun
kapitale panden waren vrijwel allemaal kantoren geworden.2

Zelf ging de zeventienjarige Anton Kröller aan het werk bij een tradi-
tionele koloniale handelsfirma. Westplate & Gleichmann aan de Leuve -
haven was, zoals hij zelf later met enig dedain zou zeggen, ‘één van die
oude, degelijke, conservatieve koffiehandelaars, die op kantoor deftig
geïsoleerd achter hun groene gordijntjes zaten’. Voor de jonge intelli-
gente en ambitieuze Kröller was het een weinig inspirerende omgeving.
Hij was er ‘jongste bediende’, moest koffie halen voor de compagnons en
het kopieboek bijhouden.3

Het was al snel duidelijk dat Kröller heel andere aspiraties had en niet
van plan was onder aan de maatschappelijke ladder te beginnen. Hij ver-
trok bij Westplate & Gleichmann toen hij in 1882 werd opgeroepen voor
militaire dienst. Een beroep op broederdienst kon hij toen niet doen, zijn
broers Willem en Nico waren afgekeurd. Waarschijnlijk betaalde Willem
wel de remplaçant die Antons dienstplicht vervulde.4 In ruil daarvoor trad
Anton als volontair in dienst bij zijn broer, die twee jaar eerder firmant
geworden was bij de Rotterdamse vestiging van Wm.H. Müller & Co, een
ijzerertshandelsbedrijf uit Düsseldorf.5

Müller & Co was in 1876 opgericht door de ondernemende Duitser
Wilhelm Müller, die op jonge leeftijd al een imposante carrière in de me-
taalindustrie in het Ruhrgebied achter de rug had. Wilhelm Heinrich
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Müller was geboren in 1838 in Osnabrück als zoon van een transporton-
dernemer, die zijn bedrijf noodgedwongen moest sluiten en daarna als
opzichter in een fabriek was gaan werken. Wilhelm ging zelf naar het
gymnasium, maar toen zijn vader, het gezin vooralsnog achterlatend in
Osnabrück, in Amerika zijn geluk ging beproeven, stapte hij over naar
de handelsschool en reisde een jaar later zijn vader achterna. Toen de ou-
de Müller een jaar later gedesillusioneerd naar Duitsland terugkeerde,
verkoos de zeventienjarige Wilhelm in Amerika te blijven. Hij vond een
baan bij een ijzerhandel in Milwaukee, en trok vandaar door naar St. Louis.
Hij bouwde enig bezit op, maar verloor dat even snel weer. Na zeven ja-
ren van meer vallen dan opstaan, besloot ook hij, na het uitbreken van
de Amerikaanse Burgeroorlog, het land van de onbegrensde mogelijk-
heden te verlaten en keerde terug naar zijn vaderland. Daar vond hij vrij -
wel direct een baan bij het nieuwe hoogovenbedrijf Neu-Schottland in
Horst bij Essen.
Het jonge Duitsland maakte op dat moment een sterke groei door, en

daarmee de ijzer- en staalindustrie in het Ruhrgebied en Silezië. Met de
herstelbetalingen van de gewonnen Frans-Duitse Oorlog werd een uit-
gebreid spoorwegnetwerk aangelegd. Het geannexeerde Elzas-Lotha -
rin gen leverde goedkope ijzererts. Bij Neu-Schottland maakte Müller
aanvankelijk snel carrière en belandde al op zijn zesentwintigste in de
directie. Op de euforie van de Gründerzeit volgde echter een zware finan-
ciële crisis, waarop de aandeelhouders van Neu-Schottland besloten met
een aantal andere mijnbouw- en staalbedrijven te fuseren tot Dort mun -
der Union. Müller moest met zijn gezin verhuizen van Horst naar het
veel minder aangename Dortmund, en verloor gaandeweg het plezier in
zijn werk. Na nog kort een betrekking bij een concurrerend staalbedrijf
in overweging te hebben genomen, besloot Wilhelm Müller opnieuw zijn
geluk als zelfstandig ondernemer te beproeven. En hij had daarbij het
tij mee. Onder keizer Wilhelm ii begon Duitsland nu zijn ambities als
wereldmacht te verwezenlijken, inclusief marinevloot en wapenarsenaal.
De industrie werd voorlopig beschermd door importheffingen op eind-
producten.6

In 1876 verliet de 38-jarige Wilhelm Müller het Ruhrgebied om zich
als zelfstandig handelaar in Düsseldorf te vestigen, maximaal een uur
per trein verwijderd van de belangrijkste plaatsen Duisburg, Essen,
Dortmund en Bochum, waar de grote Eisenhütten – hoogovens – zich be-
vonden. In Düsseldorf zaten de meer verfijnde metaalverwerkende in-
dustrieën, die machines, draad en buizen produceerden, en, minstens zo
belangrijk, de grote overkoepelende Industrieverbände – de kartelorgani-
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saties – van de metaalsector.7 Dat laatste zou Düsseldorf, aangenaam gele-
gen in een bocht van de Rijn, de bijnaam ‘Schreibtisch des Ruhrgebietes’
opleveren, een echte witte-boordenstad, met bijbehorend rijk sociaal en
cul tureel  leven. De activiteiten van zijn nieuwe firma Wm.H. Müller &
Co omschreef hij als ‘agentuur, commissiehandel en handel voor eigen re-
kening in mijnbouw- en hoogovenproducten’. Als zakenpartner en finan-
cier trad zijn zwager Hugo Neese op, die met een vermogende vrouw
 getrouwd was. Neese, de enige broer van Wilhelms vrouw Emilie, ont-
fermde zich over de boekhouding en de kas. Wilhelm deed als handels-
man de in- en verkoop.8

Het leven van de familie Müller, die naast vader Wilhelm bestond uit
moeder Emilie, zoon Gustav en de drie dochters Martha, Helene en Em -
my, speelde zich sindsdien grotendeels af rondom de chique Düssel -
dorf se Hofgarten, een groot park iets ten noorden van het centrum van de
stad. De familie Müller woonde in een ruim pand op de hoek van de Ton -
hallenstrasse en de Oststrasse, waar vader kantoor aan huis had. Wilhelm
Müllers ‘Komptoir’, zoals hij zijn kantoor noemde, bevond zich onder in
het woonhuis in een donkere ruimte met getraliede vensters.9

De familie Müller in
1880. V.l.n.r. staand:
Gustav, Wilhelm en
Emilie; zittend:
Helene, Martha en
Emmy. 
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Het gezin Müller was een traditioneel Duits burgergezin waarvan de
zoon naar een internaat werd gestuurd om daarna in de praktijk opgeleid
te worden tot zakenman. De meisjes gingen na hun middelbare school
in pensionaat om een goede vorming te krijgen als echtgenote van zo’n
zelfde zakenman. In die zin week de burgercultuur in Düsseldorf wei-
nig af van die in Rotterdam.10Maar het in Duitsland onderscheiden Besitz -
bürgertum– aanzien gebaseerd op materiële rijkdom – lijkt in Rotterdam
in die tijd sterker vertegenwoordigd te zijn geweest dan in Düsseldorf,
waar het Bildungsbürgertum – aanzien op grond van geestelijke rijkdom –
destijds de boventoon voerde. Wat dat betreft leek Düsseldorf meer op
Den Haag.11

Hoewel Wilhelm Müller oorspronkelijk vooral dacht zijn broodwin-
ning te vinden in de verkoop van half- en eindfabricaten voor de grote
ijzerertssmelterijen en walserijen in het Ruhrgebied, België en Luxem -
burg, bleek al snel dat er veel meer geld te verdienen viel aan het leveren
van ruw ijzererts aan de hoogovens zelf.12 Het beste erts kwam in die da-
gen uit de buurt van Bilbao. Campanil Rubio heette het, met een laag fos-
forgehalte.13 Het Duitse Krupp en de Engelse staalfabrieken Dowlais en
Consett waren de enige die daar eigen mijnen bezaten. Krupp had zelfs
al een eigen scheepvaartbedrijf aan de Leuvehaven in Rotterdam – de
Krupp’sche Spedition und Rhederei – waar het erts werd overgeslagen rich-
ting Essen. De andere Duitse fabrieken in het Ruhrgebied lieten zich be-
leveren door particuliere handelaren, die het erts lokaal inkochten bij
mijnen die veelal in handen waren van buitenlandse beleggers.14

Begin januari 1877 reisde Müller voor het eerst naar Bilbao, en al in
mei van dat jaar kocht hij zes scheepsladingen Spaans ijzererts voor zijn
klanten in, die per stoom- of zeilschip naar Rotterdam werden vervoerd
en vandaar hun weg per trein naar het Ruhrgebied vonden.15 Binnen een
jaar tijd hadden Müller en zijn zwager vijf man personeel in dienst.16

Aanvankelijk liet Wilhelm Müller het vervoer en de overslag van erts in
Rotterdam over aan lokale expediteurs, maar toen na twee jaar de hoe-
veelheden zo aanzienlijk werden dat hij alleen aan vrachtkosten al meer
dan veertigduizend gulden per maand betaalde, meende hij dat het beter
was een eigen firma op te richten die de lading in Rotterdam kon afhan-
delen. Müller vond toen een geïnteresseerde zakenpartner in de Rotter -
damse cargadoorsfirma Ruys & Co, die een aantal malen lading voor
hem verscheept had. Ruys & Co werd geleid Daniël Theodoor – Daan –
Ruys, de jongste zoon van de bekende reder Willem Ruys.17

In 1878 stelde de 38-jarige Wilhelm Müller aan de drie jaar jongere
Daan Ruys voor om een gezamenlijke transportfirma op te richten die
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ook hun beider namen zou dragen: Ruys, Müller & Co.18 Maar Ruys, die
vooral Engelse rederijen vertegenwoordigde, koos ervoor op de achter-
grond te blijven en slechts als stille vennoot in het nieuwe bedrijf op te
treden. De Rotterdamse firma heette daardoor eveneens Wm. H. Müller
& Co. Het Düsseldorfse bedrijf bleef voorlopig op zichzelf staan, met al-
leen Wilhelm Müller en zijn zwager als participanten. Ruys & Co inves-
teerde dertigduizend gulden en stond welwillend zijn eigen 34-jarige
administrateur Willem Kröller, inmiddels procuratiehouder, af om de
nieuwe Rotterdamse firma te gaan leiden.19

Wm.H. Müller & Co vestigde zich op Willemsplein 11 vlak bij de Ruy -
sen op nummer 8, in het Nieuwe Werk.20Het Willemsplein lag op de uiter-
ste zuidoostelijke hoek van de Leuvehaven en de Willemskade, die met
het statige gebouw van de Yacht Club op de andere hoek een grandeur
had die niet onderdeed voor die van de Boompjes.21 Tegelijkertijd waren
Willemskade en Willemsplein net als de Boompjes echter ook vooral func -
tionele opstapplaatsen voor veer- en raderboten en er werden voortdurend
schepen gelost. Op het Willemsplein stond ook een gemeentelijke loskraan
die de lading van de schepen aan land bracht.22 De Westerstraat, waar
Willem met zijn vader, tante, broers en zus woonde, lag om de hoek.23

Na ondertekening van de nieuwe firmaovereenkomst was Wilhelm
Mül ler met zijn vrouw zelfs nog een paar dagen te gast bij zijn Geschäfst -
freund Ruys, die hen meenam naar Den Haag en Scheveningen en ze de
omgeving van Rotterdam liet zien. Daarna vertrok het echtpaar Müller
met de Senior, het schip van Wm. Ruys & Zoonen dat genoemd was naar
vader Willem Ruys en zojuist weer een lading erts voor Müller & Co in
Rotter dam gelost had, voor verdere zaken richting Bilbao.24

Wilhelm Müller bleef zich ook daarna vooral bezighouden met de
verkoop van Spaans ijzererts aan de metaalindustrie in het Duitse Ruhr -
gebied. Willem Kröller zorgde voor het transport over zee van  Spanje
naar Rotterdam en vervolgens voor de overslag van Rotterdam via het
Rhijnspoor naar het Ruhrgebied, en vice versa voor de half- en eindpro-
ducten van de smelterijen en walserijen aldaar naar elders in de wereld.
Binnen twee jaar na zijn start als zelfstandig ondernemer in 1876, was
Wilhelm Müller naar eigen zeggen al uitgegroeid tot de belangrijkste
importeur van ijzererts in Duitsland.25

De energieke handelaar Müller was altijd op reis. Naar Bilbao, heen
via Rotterdam per schip in vier dagen, terug met de trein via Bordeaux
en Parijs.26 Dan weer met de trein naar Nederland en België, soms zelfs
naar Rusland. In 1879 opende Müller & Co een filiaal in Ruhrort, vlak
 tegen Duisburg aan, voor de verkoop en verscheping van kolen als retour-
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vracht naar Nederland en België.27 De ondernemende Wilhelm Müller,
die als telegramadres inmiddels het meer internationale ‘William Mul -
ler’ voerde, zonder umlaut, reisde ook met zijn vrouw per stoomschip
van Bremerhaven naar New York, omdat hij in Amerika een grote vraag
naar ijzererts op gang zag komen. Het filiaal dat hij even later in New
York opende, moest hij echter net zo snel weer sluiten. Het aangetrouw-
de familielid aan wie hij de leiding van het kantoor had toevertrouwd,
verkwanselde het geld van Müller & Co met onfortuinlijke speculaties
op de katoenmarkt.28

De transporttak van Müller & Co in Rotterdam ontwikkelde zich min -
stens zo voorspoedig als de ertshandel. Willem Kröller verscheepte na
enige tijd niet alleen lading voor eigen afnemers, maar ook waren van
derden. Kröller was vaste bezoeker van de Rotterdamse beurs, waar dage-
lijks laadruimte en vracht met elkaar in overeenstemming werden ge-
bracht. In een brief aan zijn vader omschreef Wilhelm Müller Willem
Kröller als ‘einer der tüchtigste Leute an der Rotterdamer Börse’.29 De
scheepvaartzaken gingen zo goed dat Müller & Co in 1881 een tweede
kantoor opende in Amsterdam aan de Prins Hendrikkade, die zich wat
betreft open waterfront kon meten met de Rotterdamse Boompjes en de
Westerkade. De bouw van het Centraal Station was net begonnen. Aan
de Prins Hendrikkade, genoemd naar de broer van koning Willem iii,
beschermheer van de scheepvaart, hadden vrijwel alle rederijen hun
kan toor.30

Advertentie Wm.H. Müller & Co. 
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Waarschijnlijk was het ook Willem Kröller die voorstelde om zelf een
aantal stoomschepen te laten bouwen, en vanwege het tegenstrijdige be -
lang met de rederij van de familie Ruys, de laatste uit te kopen.31Wil lem
had het kapitaal daarvoor toevallig net beschikbaar. Hij had zijn verdien-
de geld belegd in premieobligaties van de gemeente Amsterdam, en won
bij uitloting de hoofdprijs van honderdduizend gulden. Aan zijn vader
schreef Wilhelm Müller: ‘Unser hiesiger Prokurist Willem Kröller hat das
grosse Los der Amsterdamer Prämien-Anleihe, ganze 100.000 gulden,
gewonnen und kürzlich ausbezahlt erhalten. Er wird dennoch bei uns
bleiben!’32 Op 22 november 1880 sloten Wilhelm Müller en Willem Kröl -
ler een nieuwe firmaovereenkomst, waarbij zij gelijkwaardige partners
werden in Wm.H. Müller & Co.33 Het zwaartepunt van de firma kwam
nu definitief in Rotterdam te liggen. Willem Kröller breidde het perso-
neelsbestand uit met een nieuwe boekhouder en de ervaren Rotter dam -
se cargadoor Piet Verbeet.34 Ook zijn tien jaar jongere broer Anton trad
nu als volontair in dienst bij de firma. Deze werd direct naar Düsseldorf
gestuurd om daar door Wilhelm Müller ingewijd te worden in de erts-
handel.35

Gustav Müller, de enige zoon van Wilhelm Müller, besloot op dat mo-
ment om eveneens in de zaak van zijn vader te stappen. Hij was drie jaar
jonger dan Anton en had lang getwijfeld of een toekomst als ertshande-
laar wel iets voor hem was. De dromerige Gustav, die op het internaat
vooral geïnteresseerd bleek in literatuur, tekenen en kunst, wilde aanvan-

Willem Kröller. Wilhelm Müller. 
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kelijk liever verder studeren. Maar in 1882 koos ook hij voor een bestaan
als zakenman.36

Anders dan Anton kreeg Gustav in de daaropvolgende jaren een uit-
gebreid stageprogramma van zijn vader. Hij bracht leertijd door bij be-
vriende relaties in Ruhrort, Spanje, Londen en Rotterdam, en kreeg lessen
Spaans, stenografie en handelswetenschappen. Zo werd hij klaarge-
stoomd om zijn vader op termijn op te volgen.37 Tijdens zijn stage in
Rotterdam logeerde Gustav thuis bij Willem Kröller, die ondertussen een
mooi appartement aan de Willemskade had betrokken, waar hij woonde
met een huisbewaarster.38

Anton kwam tijdens zijn volontairschap niet verder dan Düsseldorf
en werd vooral geacht te werken bij de firma van zijn broer.39Als beloning
voor zijn inzet werd hij binnen twee jaar procuratiehouder. Er moest
zelfs handlichting verleend worden, omdat Anton nog net niet de meer-
derjarige leeftijd van 23 bereikt had.40 Het Nieuwe Werk had de familie
Kröller intussen verlaten. Anton was met zijn vader, zus en tante ver-
huisd naar de Oudedijk in Kralingen, waar zij een woning huurden. Voor
het eerst hadden ze een huis met een tuintje. Een grote Deense dog ver-
gezelde de familie Kröller nu, waarmee ze de eerste prijs bij een honden-
tentoonstelling wonnen.41 Het pand aan de Westerstraat werd nu als
pakhuis verhuurd. Van zijn eerste verdiende geld bij Müller & Co kocht
Anton een briljanten pinkring.42

Eind 1882 liepen de stoomschepen Hollandia en de Rhenania van stapel.
De Hispania volgde in maart het jaar daarop.43 Ze waren gebouwd in Am -
sterdam, Bremen en Glasgow.44Hoewel Wilhelm Müller diep in zijn hart
liever de Duitse driekleur zwart-wit-rood op de plecht had zien wappe-
ren, voeren de drie stoomschepen onder Nederlandse vlag. Nederland
had de neutraliteit hoog in het vaandel staan en dat was praktisch in het
geval van een eventuele volgende oorlog.45

Daarna werden de bedrijfsresultaten van W.H. Müller & Co alleen maar
beter. Dat was mede te danken aan het uitstekende commerciële gevoel
van Wilhelm Müller die, zoals hij dat zelf noemde, tegen ‘dicken Preisen’
lange leveringscontracten had afgesloten met zijn afnemers in het Ruhr -
gebied, terwijl hij het erts later veel goedkoper wist in te kopen. Müller
& Co verdiende in die jaren tonnen guldens aan de handel in Bilbao-erts.
Ook het scheepvaartbedrijf begon steeds meer zelfstandig bij te dragen
aan de winst. Naast erts, kolen en staalproducten werd in 1884 voor het
eerst graan vervoerd door Müller & Co, waarin Rotterdam zich eveneens
tot belangrijk overslagcentrum voor Duitsland begon te ontwikkelen.46 In
zo wel 1883 en 1884 hadden de twee compagnons maar liefst honderddui-
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zend gulden aan nettowinst te verdelen, vergelijkbaar met een miljoeneuro
nu.47

Maar in 1885 keerde plotseling het tij.48 Wilhelm Müller en Willem
Kröller hadden zich met hun eigen stoomschepen in een sterk cyclische
bedrijfstak begeven, de rederij, met soms enorme tariefschommelingen,
al naar gelang de vraag naar laadruimte de nieuw gebouwde capaciteit
kon absorberen. In de hausse van de voorafgaande jaren hadden vele re-
derijen nieuwe investeringen gedaan, met als resultaat dat net toen de
eerste eigen schepen van Müller & Co in de vaart kwamen, de vrachtta-
rieven instortten. Er moest doorlopend geld bijgestort worden op de ex-
ploitatie van de schepen. In 1885 waren ook de lucratieve langetermijn-
contracten voor de levering van Bilbao-erts afgelopen, waardoor ook die
inkomsten sterk daalden. Müller & Co belandde in 1885 diep in de rode
cijfers. En ook 1886 beloofde een heel mager jaar te worden met verder
teruglopende ertsomzet en nog altijd slechte vrachttarieven.49

Wilhelm Müller, die al eerder een crisis in de minstens zo kapitaalin-
tensieve metaalindustrie had meegemaakt, bleef er tamelijk rustig onder.
Hij schreef in die dagen koeltjes aan zijn vader: ‘Wir arbeiten mit halber
Kraft und unternehmen nichts neues.’50 Maar de jongere en minder er-
varen Willem Kröller had meer moeite met de situatie, wat zich uitte in
onhebbelijk gedrag en eindeloos gelamenteer. Zo enthousiast als Wilhelm
Müller aanvankelijk over zijn zakenpartner was geweest, zo negatief
liet hij zich nu over hem uit. Aan zijn echtgenote schreef hij: ‘Kröller is
een pessimist in foliomet de onprettige karaktereigenschap, de behoefte
te hebben, ja zelfs bewust op zoek te zijn naar redenen, om anderen iets
onaangenaams te zeggen.’ Om er direct aan toe te voegen: ‘Anton is van
mening dat het schandalig is dat zijn broer zo klaagt.’51

Wat er precies in die dagen met Willem Kröller gebeurde, is niet hele-
maal duidelijk, maar zeker is dat hij overspannen raakte, een burn-out
zouden we vandaag de dag zeggen. Dat had een aantal mogelijke oorza-
ken. Ten eerste was overspannenheid in die tijd een vaak voorkomend
verschijnsel. Veel mensen hadden moeite met de grote druk die de snel
industrialiserende en technisch vooruitsnellende maatschappij hun op-
legde. ‘Neurasthenie’ noemde men het toen. Zij zochten geregeld hun
toevlucht in kuuroorden, die zich even snel ontwikkelden.52

Dat de druk op Willem Kröller toenam kwam ook doordat Wilhelm
Müller allengs meer werk van Düsseldorf naar Rotterdam verplaatste.
Dat deed hij bewust, omdat hij het juist zelf kalmer aan wilde gaan doen.
Hij worstelde met neuralgie – zenuwpijnen – die hij in zijn brieven om-
schreef als ‘mein Kobold’ en ‘mein Plagegeist’. Met enige regelmaat trok
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hij zich terug in een van de bekende Duitse kuuroorden, en hij had zelfs
een eigen buitenhuis gekocht in Gerresheim, even buiten Düsseldorf, dat
hij Wilhelmsruhehad genoemd.53Wilhelm Müller hevelde gaandeweg al-
le activiteiten over naar Rotterdam en bouwde het personeelsbestand in
Düsseldorf en Ruhrort verder af. Hij wilde op den duur alleen nog op
commissiebasis voor het bedrijf werken. Voor Willem Kröller betekende
dit echter dat hij naast het groeiende scheepvaartbedrijf ook de dagelijk-
se leiding over de ertshandel moest voeren, en waarschijnlijk washem dat
allemaal te veel.54

Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat Willem privé financiële
zorgen had en mogelijk zelfs iets te verbergen had voor Wilhelm Müller.
Want de vraag is of het wel waar was dat hij zijn aandeel in de firma gefi-
nancierd had met een prijs in de loterij. Mogelijk was dit slechts een
smoesje geweest en had hij in werkelijkheid het geld geleend van der-
den. De financier zou Piet Verbeet kunnen zijn geweest, de cargadoor
die door Willem Kröller in 1882 bij het bedrijf was gehaald. Hij was een
verre achterneef van Willem en Anton en zelf firmant geweest bij een an-
der cargadoorsbedrijf dat veel zakendeed met Engeland en Amerika. Hij
had zich daar laten uitkopen.55 Opmerkelijk is in ieder geval dat Piet
Verbeet bij Müller & Co tot in lengte van jaren meer dan het dubbele ver-
diende van zijn collega’s, en bovendien onder cargadoors in Rotterdam
een status had die gelijk was aan die van firmant.56

Zeker is dat Willem Kröller in 1886 ook zorgen had om een van zijn
andere investeringen. Hij had, net als zijn vader en grootvader, belegd
in onroerend goed, en dat rendeerde slecht. Hij bezat de buitenplaats
Java’s Rust in Vrijenban bij Delft, waarop branderij De Lelie stond, waar-
van de pachters de huur niet meer konden betalen. Hij had de zaak inhan -
den gegeven van een advocaat die hen tot betaling moest dwingen.57

Ten slotte zou Willem Kröller wel eens te zachtmoedig van aard ge-
weest kunnen zijn voor de keiharde, niet altijd even beschaafde wereld
die de scheepvaart in Rotterdam was. Geregeld had hij het aan de stok
met de ‘bazen’, die onder meer het sjouwersvolk regelden om het laad-
en loswerk te doen. Door een van hen was Kröller al eens fysiek bedreigd.
‘In de Boompjes’, zoals Rotterdammers dat noemden, kreeg hij daar-
naast van een veedrijver een paar rake klappen toen hij hem aansprak op
het feit dat hij zijn schapen mishandelde bij inlading van het schip. De
keurige Willem Kröller deed aangifte bij de politie.58

Wat uiteindelijk ook precies de oorzaak geweest is, Willem Kröller
stort te eind 1886 volledig in elkaar.59Hij kreeg angstaanvallen en depres-
sies en was voorlopig niet meer in staat om te werken. In januari 1887
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werd het Wilhelm Müller duidelijk dat het menens was met de ziekte van
zijn zakenpartner en dat het Rotterdamse bedrijf feitelijk zonder leiding
zat. Hij schreef aan zijn zuster: ‘Morgenvroeg ga ik naar Rotterdam. Mijn
sociusKröller is al vier weken ernstig ziek en het wordt tijd eens ter plek-
ke poolshoogte te gaan nemen.’ In de Maasstad aangekomen trof hij diens
bereidwillige jongste broer, die zich onmiddellijk opwierp om als on-
derhandelaar op te treden tussen zijn oudere broer en Wilhelm Müller,
die verwachtte dat zijn compagnon niet zou kunnen aanblijven.60

Voor Anton Kröller zelf was de situatie uiterst precair, want hoewel
hij al drie jaar procuratiehouder was, was hij toch een protegé van zijn
broer, net zoals Gustav Müller dat was van diens vader. Zijn eigen positie
en eventueel toekomstig firmantschap hingen dus af van het al dan niet
aanblijven van Willem Kröller als compagnon. Daarnaast zou het even-
tuele uittreden van Willem Kröller uit Müller & Co grote negatieve za-
kelijke consequenties hebben, die zeker niet in het belang van de familie
Kröller waren. De twee firmanten hadden namelijk onderling afgespro-
ken dat als tussentijds een van beiden ermee wenste op te houden, deze
zijn aandeel tegen balanswaarde – dus zonder betaling voor goodwill –
zou moeten aanbieden aan de ander.61 De timing van een eventueel uit-
treden zou allerberoerdst geweest zijn. In 1886 zaten de scheepvaartta-
rieven helemaal onder in de cyclus en waren de aandelen in schepen tot
een extreem laag bedrag gedaald, waardoor een deel van Willems kapi-
taal vernietigd zou worden. Bovendien leek in de loop van 1886 de ergste
ellende achter de rug en de weg omhoog weer te zijn ingezet, maar dat
zou pas het daaropvolgende jaar uit de cijfers blijken. Anton Kröller, die
zich in die dagen met de boekhouding bezighield, moet dit terdege be-
seft hebben.62

Wat er precies in die dagen op het Rotterdamse kantoor van Müller &
Co is besproken, is niet bekend, maar feit is dat Anton Kröller twee maan -
den later weer op bezoek was bij de familie Müller in Düsseldorf, waar
hij zijn oog bleek te hebben laten vallen op Helene, de tweede dochter
van Wilhelm Müller. Zij had net haar pensionaatsjaar in Brussel afgerond.
Zij ontfermde zich op dat moment over het huishouden van de familie
Müller, omdat haar moeder in Magdeburg was om het huis van haar net
getrouwde dochter Martha en schoonzoon Wilhelm Heisinger te helpen
inrichten. Het eerste kleinkind was op komst.
Vol trots schreef Wilhelm Müller aan zijn echtgenote hoe voortvarend

Helene het huishouden bestierde. Hoe ze ’s ochtends de koffietafel orga-
niseerde en dan het diner voor ’s avonds met haar vader afstemde. Hoe
ze orders gaf aan de kokkin, die deze ook opvolgde. Helene was volgens
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haar vader een ijverige dame die geen minuut onbenut liet, dan weer de
was doen, dan weer sokken stoppen, dan weer huishoudelijke rekeningen
betalen. Helene verving in die tijd ook haar moeder bij sociale activitei-
ten. Ze mocht met haar vader mee naar een bijeenkomst van de Verein
Deutscher Eisenhütteleute en ze vergezelde hem naar de kunstenaarssocië-
teit Malkasten. Wilhelm Müller schreef vol trots aan zijn echtgenote over
zijn dochter: ‘Helene schaltet und waltet mit einer Sicherheit, als ob sie
das Geschäft schon seit Jahr und Tag betrieben hat.’63

Maar of Helene Müller destijds echt veel plezier in het huishouden
had, en zich verheugde op een toekomst als fulltime echtgenote is maar
zeer de vraag. Helene had een uitstekende schoolopleiding gehad aan de
höhere Töchterschule en hield van leren. Ze was destijds zo leergierig ge-
weest dat ze soms van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met haar neus in
de boeken zat. Haar vader noemde haar ‘ein Lernratte erster Ranges’.64

Hij had zich wel eens zorgen gemaakt om haar leergierigheid en in over-
leg met haar leraressen vakken laten schrappen. Helene was ook een ui-
terst serieus, zwaarmoedig meisje. Haar favoriete lerares op de middel-
bare school had haar zelfs een aantal malen aangespoord wat vrolijker
en luchtiger te zijn. Maar ze was in haar pubertijd niet zo sociaal. Ze was
onzeker en voelde zich, zoals vele leeftijdgenoten waarschijnlijk, soms
onbegrepen.
Helene was verzot op Duitse literatuur. Ze las vooral de grote Duitse

schrijvers als Lessing, Schiller en Goethe. Ze was helemaal gegrepen door
Lessings Nathan der Weise, waarin een lans gebroken werd voor gelijk-
heid van alle religies. De familie Müller was zelf evangelisch, vergelijkbaar
met het Nederlandse hervormd van die tijd, en toen Helene op haar vijf-
tiende zelf belijdenis had moeten doen, had ze geworsteld met de vra-
gen van het geloof. Het dogmatisme stond haar tegen. Ze had zelfs laten
weten geen belijdenis te willen doen, wat tot grote onenigheid met haar
ouders had geleid. Mensen van hun stand deden immers belijdenis, al
was het maar voor de vorm. Helene moest een tijd lang drie keer per
week extra les bij de dominee volgen om haar gewetensvragen te beant-
woorden. Uiteindelijk ging ze overstag, en liet zich confirmeren, maar
met een zwaar gemoed.
Helene Müller wilde zelf graag doorstuderen en lerares worden.65 In

haar dagboek schreef ze dat ze jaloers was op haar broer, die in haar ogen
zelf zijn toekomst mocht bepalen. Het idee dat zij zich, in strijd met haar
geweten, moest onderwerpen aan de wil van anderen en aan maatschap-
pelijke verwachtingen diende te voldoen, maakte haar ongelukkig. Ze
had duidelijk weinig zin in een leven als echtgenote, waarover ze schreef
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dat ze verwachtte er ‘nie und nimmer Befriedigung’ in te zullen kunnen
vinden. Vooral het vooruitzicht op het ‘ewige Nichtstun’ vervulde haar
met weerzin.66 Desondanks had vader Müller, die zijn wispelturige doch-
ter als ‘Wippstärt’ omschreef, haar na haar school naar een pensionaat in
Brussel gestuurd om voorbereid te worden op een leven aan de zijde van
een zakenman.67

Voor Wilhelm Müller moet Anton Kröller een ideale schoonzoon ge-
weest zijn. Het was een vrolijke, levenslustige jonge man met een goed
gevoel voor humor, en in die zin een goede tegenhanger voor zijn soms
wat al te serieuze dochter. Hij was een harde werker, zeer intelligent en had
bij Müller & Co blijk gegeven van een uitstekend zakelijk inzicht, deels
door zijn opleiding, deels met de paplepel ingegoten door zijn uiterst
zakelijke vader. Vergeleken bij Wilhelm Heisinger, de man van Wilhelms
oudste dochter Martha, was Anton Kröller een verademing. Heisinger
dreef in Magdeburg een kleine handel in zemelen. Wilhelm twijfelde
echter aan de ondernemerskwaliteiten van zijn eerste schoonzoon en
vond hem wankelmoedig.68

De jonge Anton Kröller benutte waarschijnlijk ook de goede onder-
handelingspositie die hij bezat. Hij en zijn broer waren van groot belang
voor de zaken, die zich inmiddels vrijwel volledig in Rotterdam afspeel-
den. Hij dreigde met opstappen als hij geen uitzicht kreeg op een com-
pagnonschap. Wilhelm Müller stemde toe, maar stelde wel dat Anton
voor het winstaandeel dat hij geëist had bij zijn broer Willem moest zijn.
Zelf wilde hij eveneens op termijn een kwart van zijn eigen winstrech-
ten aan zijn zoon Gustav afstaan. Waarschijnlijk vroeg Wilhelm Müller
Anton toen ook met zijn dochter te trouwen.69

Het lijkt erop dat Wilhelm Müller en Anton Kröller in het voorjaar
van 1887 onder één hoedje hebben gespeeld om de jonge Helene ervan te
overtuigen een huwelijk met de laatste in overweging te nemen. Om te
laten zien dat hij ook culturele belangstelling bezat, had Anton zelfs een
bevriend Rotterdams echtpaar in Düsseldorf uitgenodigd – zij kwamen
officieel om een arts te bezoeken – maar de pas achttienjarige Helene
had direct in de gaten wat hier achter moest steken. Het waren kunst-
schilder Abraham Calissendorff en zijn vrouw, die vlak bij de Kröl lers in
Kralingen woonden, en die Helene een overnachtingadres aanboden in
hun oude Villa Buitenlust.70

Anton zelf maakte tijdens zijn bezoek een onuitwisbare indruk op de
familie Müller door de verrichting van een kleine heldendaad. Toen
Helene voor het gezelschap koffie wilde maken met de Wiener Kaffee -
maschine, explodeerde het apparaat in haar gezicht. Het was Anton Kröl -
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ler die onmiddellijk een dokter erbij haalde om Helenes brandwonden
te verzorgen.71 Helene Müller werd die middag bij haar vader in zijn
donkere getraliede kantoor geroepen, onder in het huis aan de Ton hal -
lenstrasse. Het was een plek waar de kinderen Müller normaal gespro-
ken nooit kwamen. Van achter zijn grote bureau sprak de kleine Wilhelm
Müller tot zijn dochter de legendarische woorden: ‘Helene, wenn du es
irgendwie tun kannst, so tue es, denn ich kann ihn nicht entbehren.’72

Anton Kröller zal niet lang getwijfeld hebben over een huwelijk met
Helene Müller. Voor hem was het een prachtkans om zijn positie in het
bedrijf zeker te stellen, en het was een stapje omhoog op de sociale ladder.
De kans dat Anton Kröller op zo’n jonge leeftijd al dan niet door middel
van een huwelijk eenzelfde positie bij een van de grote Rotterdamse
 firma’s zou krijgen was niet groot, zeker niet met snel uitzicht op een
compagnonschap. De toenmalige maatschappelijke bovenlaag van Rot -
ter  dam liet maar moeilijk iemand van een lagere kaste tot de eigen fami-
lie- en firmantenkring toe. Zij was sterk ‘verzwagerd’. Men trouwde
graag onder elkaar en echtparen Van Stolk-Van Stolk, Van Ommeren-Van
Ommeren, en Van Vollenhoven-Van Vollenhoven waren dan ook geen
uitzondering.73

Tot groot genoegen van haar ouders gaf de achttienjarige Helene
Mül  ler gehoor aan het verzoek van haar vader, en bezocht Anton en zijn
familie in Kralingen. Ze bleken een zekere geestverwantschap te bezitten.
Anton en Helene hadden inhoudelijk een gelijksoortige schoolopleiding
gehad. Ze hadden allebei al een tijdje in het buitenland doorgebracht en
spraken verschillende vreemde talen. Over Helenes passie voor de grote
Duitse schrijvers kon Anton uitstekend meepraten. Op de hbs was er
meer aandacht geweest voor de Duitse dan voor de Nederlandse literatuur.
Lessing, Schiller en Goethe behoorden tot de verplichte lesstof.74

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, deelden Anton Kröller en
Helene Müller een voor die tijd tamelijk kritische houding ten opzichte
van het geloof. Daar hadden ze allebei op hun eigen manier al blijk van
gegeven. Zij serieus en emotioneel, hij luchtig en afstandelijk, precies zo -
als hun karakters van elkaar verschilden. In een kort telegram liet Helene
Müller haar ouders weten Anton Kröller als haar toekomstige echtgenoot
te accepteren. Om zich niet verder te hoeven verantwoorden, eindigde
zij haar boodschap met: ‘Papa hat es erlaubt.’ Korte tijd later verloofden
zij zich in Rotterdam. De paasdagen van 1887 bracht Anton Kröller door
bij zijn aanstaande schoonfamilie in Düsseldorf.75

In de loop van 1887 herstelden de resultaten van Müller & Co zich weer
tot het oude niveau. De ertshandel trok flink aan en de transportinkom-
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sten verviervoudigden ten opzichte van het crisisjaar 1885.76 Ook Willem
Kröller was aan de beterende hand en vertoonde zich af en toe weer op
kantoor. Müller & Co wist de Nederlandse vertegenwoordiging van de
grote Bremer rederij Norddeutscher Lloyd te bemachtigen. Ook de Ko -
nin klijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (knsm) uit Amster -
dam liet haar vracht in de Maasstad nu door Müller & Co afhandelen.77

Met de kas weer enigszins gevuld kon nu ook de langgekoesterde wens
van Wilhelm Müller om een eigen kantoorgebouw in Rotterdam te ver-
werven in vervulling gaan.78

Müller & Co kocht een groot pand op Willemsplein 5, een prachtig
hoek huis met aan de zijkant een veranda met weids uitzicht over de
Nieuwe Maas en alle bedrijvigheid die zich aan de kades afspeelde.
 Kröl lers vader kende de eigenaren. Müller & Co kocht het van hen voor
52 duizend gulden. Daarna werd het ook nog eens aan een grondige ver-
bouwing onderworpen om het in overeenstemming te brengen met de
moderne eisen van een professioneel handels- en scheepvaartbedrijf. Er
werden nieuwe parketvloeren gelegd, nieuwe schouwen geplaatst en
 jaloezieën voor de ramen aangebracht. De erker kreeg een nieuwe tegel-
vloer. In het kantoor werd een mahoniehouten toonbank getimmerd, voor
de betaling van stouwersbazen en schippers, en een wachtruimte met een
bank met nikkelen leuningen. Het kantoor werd voorzien van elektrisch

Helene Müller en Anton Kröller ten tijde van hun verloving in 1887.
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licht, met lampen van Siemens. Boven het kantoor kwam een geriefelijk
appartement, waarvan Wilhelm Müller dacht dat het een aardig toe-
komstig woonadres zou zijn voor zijn dochter en aankomend schoon-
zoon. De hele verbouwing van kantoor en bovenetage kostte 25 duizend
gulden, bijna de helft van de aankoopsom van het pand.79

Willem Kröller woonde intussen niet meer naast kantoor. Hij was naar
een rustiger oord verhuisd en had zijn intrek genomen in Villa Jerusalem
tegenover de gasfabriek aan de Oudedijk in Kralingen, niet ver van de
rest van de familie. Ook hier woonde hij met een huismeester.80Maar de
stillere woonomgeving en verdere verwijdering van het kantoor hielpen
hem weinig. Willem Kröller bleef kampen met overspannenheid. Wilhelm
Müller schreef in die tijd aan zijn vrouw: ‘Je ziet wel hoe moeilijk het is
om in een zakelijke omgeving met een zieke van doen te hebben, zeker
met zo’n eigenaardige man als Willem. Ik ben bang dat we in de toekomst
nog veel last met hem zullen krijgen.’81

Willem Kröller was niet bij het huwelijk van zijn broer met Helene
Mül ler op 15 mei 1888. Net zo min als zijn 83-jarige vader, die te oud was
om naar Düsseldorf af te reizen. Anton sr. was wel bij de verloving in
Rotterdam geweest, waar hij de harten van de leden van de familie Müller
had gestolen toen hij tijdens een korte toespraak had gezegd zeer tevre-

Willemsplein 5 (links). De rechts gelegen panden nr. 4 en nr. 3 werden op den duur ook 
aangekocht door Müller & Co.
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den te zijn met ‘das Meisje’ van zijn jongste zoon. De Duitsers vonden
het ‘sehr drollig’.82

De enige vertegenwoordiger van de familie Kröller en tevens getuige
bij het huwelijk was Antons broer Nico. Helenes getuige was haar vader.
Verder was er uit Rotterdam een handjevol vrienden van Anton gekomen.
Hoewel Helene het huwelijk graag bescheiden wilde houden, was er op
de avond voor de huwelijksdag – de Polterabend – door Anton een bezoek
voor de gasten georganiseerd aan het Nederlandse circus van Oscar Carré,
dat toevallig op dat moment in Düsseldorf was. Toen het gezelschap de
door Anton gereserveerde loge betrad, werd het publiek verrast door het
orkest dat het Nederlandse volkslied inzette. Anton had het allemaal van
tevoren met de circusdirecteur bekokstoofd.83

Anton Kröller en Helene Müller trouwden de volgende dag in de evan -
ge lische Johanniskirche in Düsseldorf. Het feest vond, net als bij Wilhelms
oudste dochter, thuis plaats in het huis aan de Tonhallen strasse. Tijdens
het diner zou Anton in zijn dankwoord nog twee – in de ogen van de
Müllers – hilarische taalfouten gemaakt hebben. Hij dankte de familie
Müller voor hun Gastwirtschaft terwijl hij Gastfreundschaft had moe ten
zeggen. En hij beledigde onbedoeld zijn schoonmoeder toen hij wilde
zeggen dat men haar te allen tijde diende te sparen, maar in zijn nog niet
geheel perfecte Duits per ongeluk zei dat men haar kon missen als kies -
pijn.84

Nadat ze getrouwd waren, kozen Anton en Helene hun eigen weg. Het
appartement boven kantoor vonden ze te groot en te duur. In plaats daar -
van betrokken ze in het najaar van 1888 een bovenwoning aan de Korte -
naer straat, recht tegenover Antons oude hbs. Daar stond een rijtje mooie
herenhuizen, gebouwd in dezelfde stijl als de school, op loopafstand
van het Willemsplein.85 Ook Antons 84-jarige vader verhuisde weer mee
terug naar de stad. Tante Helena was het jaar ervoor overleden. De oude
Kröller nam zijn intrek in een kleine etagewoning aan de Schiedamse -
singel, pal om de hoek bij zijn jongste zoon en schoondochter, die nu ge-
acht werd voor hem te zorgen.86

Na het vertrek van Anton en zijn vader uit Kralingen keerde Willem
Kröller de Maasstad de rug toe. Hij had zich onder behandeling gesteld
van de zenuwarts Sibrandus Stratingh Tresling, die even buiten Hilver -
sum het sanatorium Trompenberg leidde, een particulier initiatief uit
1875 waarbij op een prachtig heuvelachtig landgoed van 36 hectare een
luxe pension was gebouwd en villa’s voor welgestelde particulieren.87

Trompenberg was met zijn ‘heerlijke ligging’ bestemd ‘voor de verzor-
ging van vermogende lijders’, aldus het Weekblad van het Nederlandsch
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Tijd schrift voor Geneeskunde. De ‘geringe hoeveelheid regen en de poreus-
heid van den bodem brengen veel toe tot de betrekkelijke droogheid van
den dampkring’. Het omliggende bos bestond ‘grootendeels uit altijd
groen en geurig naaldhout, dat vooral in ’t voorjaar en bij heerschende
noordewinden de lucht met een weldadig ozongehalte vervult en hare
zuiverheid daardoor verhoogt’.88

Vanaf het najaar van 1888 verbleef Willem Kröller samen met zijn zus
in pension Trompenberg. Contact met zakenrelaties hield Marie af. ‘Nog
altijd is mijn broeder door ziekte genoopt zich van deelneming aan za-
ken, of aangelegenheden die hem te veel interesseeren te onthouden,’
schreef zij op brieven aan Willem terug. ‘Zijn er bepaalde zaken of ques-
tiën te behandelen, dan vervoegt u zich beter bij mijn broeder, den heer
A.G. Kröller, adres Fa. W.H. Müller & Co, Rotterdam.’89

Ook Anton Kröller bezocht zijn broer in Trompenberg, want de on-
derhandelingen met Wilhelm Müller over de toekomst van W.H. Müller
& Co gingen gewoon door. Dokter Stratingh Tresling had laten weten dat
hij genezing van Willem Kröller niet voor onmogelijk hield – de angst-
aanvallen waren inmiddels opgehouden – maar een terugkeer in het be-
drijf achtte hij vooralsnog uitgesloten. Stratingh Tresling zou trachten
Willem Kröller ertoe te bewegen iemand een volmacht te verschaffen om
hem voortaan bij zakelijke beslissingen te vertegenwoordigen, zodat
het bedrijf normaal kon blijven functioneren. Anton vertelde Müller dat
Willemhelemaal niet zo veel waarde meer hechtte aan het aanblijven als
compagnon. Hij gaf volgens hem de voorkeur aan een rol als commandi-
tair vennoot, alleen geldschieter.90 Maar al snel zou blijken dat Willem
Kröl ler zich niet zomaar liet uitrangeren. Het afgeven van een algemene
volmacht stelde hij het liefst zo lang mogelijk uit.91

Ondertussen was Wilhelm Müller zeer te spreken over de samenwer-
king met zijn schoonzoon. Ze bleken over vele zaken, inclusief de over-
name van de leiding van het Rotterdamse kantoor door Müller zelf, ‘ganz
d’accord’. Het verliesgevende filiaal in Ruhrort zou gesloten worden en
samengevoegd met Düsseldorf.92 Er werd een nieuwe vestiging in Ant -
werpen, een belangrijke haven voor graanoverslag, geopend, waarvan
Anton procuratiehouder werd. Er werd daar ook een appartement ge-
huurd, waar het jonge echtpaar geregeld verbleef.93

Uitzicht op een compagnonschap had Anton echter voorlopig nog
niet, want hoewel Wilhelm Müller als voorwaarde voor het huwelijk van
zijn dochter geëist had dat Willem Kröller een kwart van de winstrechten
aan zijn jongere broer zou overdragen, was hij niet van plan de macht in
het bedrijf op enige wijze op korte termijn met hem te delen. ‘Met het
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uittreden van Willem Kröller uit de firma ben ik straks enig eigenaar,’
schreef Müller aan zijn echtgenote, ‘en zal het voortaan aan mij zijn wel-
ke verdere associés er nog zullen toe treden en voor welke percentages.’
In dezelfde brief verraste hij zijn vrouw met de mededeling dat hij zich
de komende vijf jaar samen met haar in Rotterdam wilde gaan vestigen.
De verhuizing zou komende zomer plaatsvinden. Het pand aan het Wil -
lemsplein zou dan opgeleverd moeten zijn. De bovenwoning wilde hij
nu zelf betrekken.94

Maar de zaken liepen anders. Rond Kerstmis 1888 werd Anton plotse-
ling ernstig ziek. Dokter Nolen, de huisarts van de Kröllers aan de Leuve -
haven, constateerde pleuritis – borstvliesontsteking – en schreef een re-
cept voor van een grote hoeveelheid rauwe eieren met suiker, de volgende
dag aangevuld met oesters. Het proteïnerijke dieet bleek te werken en
Anton Kröller herstelde wonderbaarlijk snel. Maar nog geen drie maan-
den later werd hij geveld door een zware oogontsteking die hem aan
huis kluisterde in een verduisterde ruimte. De ontsteking was zo groot dat
zijn oog niet meer te zien was. Dokter Van Moll, oogarts in het Cool sin -
gel ziekenhuis, verwachtte dat Anton zes weken nodig zou hebben voor
herstel, bij goed weer iets korter. Zo gauw het kon vertrok het jonge paar
met een inmiddels hoogzwangere Helene naar een kuuroord in Wies ba -
den.95

In de tussentijd was Wilhelm Müller met zijn familie voor onbepaalde
tijd naar Rotterdam vertrokken.96 Maar hij was nog niet in het nieuwe
appartement in Rotterdam aangekomen of ook hij werd plotseling ern-
stig ziek. Ook nu weer kwam dokter Nolen erbij. Deze vertelde de fami-
lie Müller geschrokken dat hij nog nooit zo laat bij een zo ernstig zieke
geroepen was. Wilhelm Müller bleek een sterk verwijd bloedvat in de borst
te hebben, wat volgens de arts hetzelfde effect had als een hartverlam-
ming. Zijn benen en voeten waren dik en gezwollen.97

Wilhelm Müller bleek helemaal opgebrand te zijn. Hij had in iets meer
dan tien jaar tijd een florerend bedrijf opgebouwd dat veel van zijn krach -
ten had gevergd. Hij nam af en toe wel rust, maar meestal pas als het ei-
genlijk al veel te laat was. Dan trok hij zich voor enkele weken terug in
een kuuroord, om vervolgens met een overdosis aan nieuwe energie
weer aan het werk te gaan. Wilhelm Müller was altijd op reis, gedreven
door nieuwe markten en mogelijkheden. Onlangs was hij nog met zijn
vrouw naar Lulea geweest, in het noorden van Zweden, om daar nieuwe
ijzerertsmijnen te gaan bekijken.98

Als oudste zoon van de familie Müller was Wilhelm altijd de pater fa-
milias geweest. Hij zorgde voor zijn broers Heinrich en Julius en zijn zus -
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ter Anna, die niet of nauwelijks werkten. Toen zijn vader pensioneerde
zag hij erop toe dat ook deze voldoende geld had om van te leven.99 Ook
zwagers en andere verwanten die zakelijke problemen hadden, vonden
bij Wilhelm Müller altijd een gewillig oor en een helpende hand.100Wil -
helm Müller was de man die altijd weer ‘mit warmen Herzen, aber kühlen
Kopfe’ voor zijn familieleden problemen oploste.101 Recentelijk was hij
nog op verzoek van zijn oudste dochter Martha heen en weer gereisd naar
Mag de burg. Hij had er zelfs de belijdenis van zijn jongste dochter Emmy
voor moeten missen. Wilhelm trof er een zieke en moedeloze schoonzoon
Wilhelm Heisinger aan, die het werk niet meer aankon. Wilhelm Müller
keek nog eens goed naar de zemelenhandel van zijn schoonzoon en kwam
al snel tot de conclusie dat het nooit veel kon worden, en dat Heisinger
eigenlijk ook niet voor hard werken in de wieg gelegd was. Voortvarend
droeg hij zijn schoonzoon op het bedrijf te beëindigen en regelde een
nieuwe baan voor hem bij een fabriek voor gasmeters in Düsseldorf, waar
het jonge echtpaar dat voorjaar naartoe verhuisde.102 Zijn schoonzoon
zat nu van alle vermoeienissen bij te komen in een kuuroord. Evenals
Wilhelms broer Heinrich, die net als broer Julius kampte met zenuw-
ziekte.103De ziekte en afwezigheid van zijn halsstarrige en onberekenbare
zakenpartner Willem Kröller waren daar nog eens bovenop gekomen.
Wilhelm Müller noemde de kwestie ‘een nagel aan mijn doodskist’.104

Het was hem allemaal te veel geworden. Op de ochtend van Hemel vaarts -
dag 30 mei 1889 – Helene en Anton waren net terug uit Wiesbaden – bij
het ontbijt in het nieuwe appartement aan het Willemsplein, zakte plot-
seling zijn hoofd voorover, zijn servet viel op de grond. Wilhelm Müller
was dood. Een verdrietige zoon Gustav telegrafeerde aan zijn familie:
‘Unser lieber Papa verschied sanft diesen Morgen.’ Wilhelm Müller werd
slechts 51 jaar.
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3 
Alleen aan het roer

Op 14 juni 1889, slechts twee weken na het onverwachte overlijden van
Wilhelm Müller, tekenden de net 27-jarige Anton Kröller, zijn schoon-
moeder Emilie Müller-Neese en de zenuwzieke Willem Kröller een nieu -
we firmaovereenkomst. Dat wil zeggen Willem Kröller tekende niet zelf,
hij werd vertegenwoordigd door zijn psychiater Sibrandus Stra tingh
Tresling. Willem Kröller had Rotterdam definitief de rug toegekeerd en
met zijn zuster Marie zijn intrek genomen in een villa op het terrein van
de kliniek in Hilversum.1

Het had lang geduurd voordat Willem bereid was geweest een volmacht
af te geven. Hij zei steeds te willen wachten omdat hij dacht nog terug te
keren bij de firma. Suggesties van zijn zenuwarts om een advocaat voor
hem te laten optreden, had Willem aanvankelijk naast zich neergelegd.2

Pas toen zijn jongere broer gedreigd had te zullen opstappen, kwam Wil -
lem in beweging. Anton had gezegd dat hem een betrekking als directeur
bij Heineken’s Brouwerij was aangeboden.3 Of dat waar was is de vraag,
want Heineken had weliswaar sinds 1873 een fabriek aan de Croos wijk -
se singel in Rotterdam, maar of Anton Kröller daar op zo’n jonge leeftijd
en in een totaal andere branche dan waar hij tot dan toe werkzaam was
geweest een directiepost zou hebben aangeboden gekregen, valt zeer te
betwijfelen. Maar het dreigement was effectief, want Willem gaf zijn tien
jaar jongere broer de ruimte die hij vroeg.4

Stratingh Tresling kreeg het recht Willem Kröller ‘in het algemeen in
al zijn belangen te vertegenwoordigen, contracten en dadingen namens
hem aan te gaan, onroerende goederen te verkopen, gelden te ontvangen
en daarvoor te quiteeren’. De volmacht gaf Stratingh Tresling ook het
recht om ‘speciaal met zijn broeder A.G. Kröller en de erfgenamen van de
Heer W.H. Müller of een hunner een vennootschap aan te gaan op door
den gemachtigde te stellen grondslagen, tot voortzetting der onder de
firma W.H. Müller & Co te Rotterdam & Ruhrort gedreven zaken’.5

Auteur van de nieuwe firmaovereenkomst was Anton Kröller hoogst-
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persoonlijk. Hij stelde het uiterst compacte, handgeschreven contract
zelf op, liet het ondertekenen door Emilie Müller en dokter Stratingh
Tresling en deponeerde het twee weken later samen met de volmacht
van zijn broer bij een Rotterdamse notaris.6 Deze wees de jonge firmant
nog op een aantal belangrijke omissies, en haastig werd er vervolgens nog
een aanvullende akte gemaakt. Anton had over het hoofd gezien dat de
registergoederen van Müller & Co, zoals de schepen en het pand aan het
Willemsplein, slechts bij aparte notariële akte konden worden overge-
dragen.7 Verder werd er ook nog omstandig omschreven dat de weduwe
Müller in gemeenschap van goederen gehuwd was geweest, dat zij na het
overlijden van haar man deze gemeenschap van goederen samen met haar
kinderen voortzette, en ‘dat zij mitsdien bij het aangaan der voormelde
vennootschap moet geacht worden te hebben gehandeld voor dien ge-
meenschappelijken boedel’. Dit laatste om eventuele onverhoedse aan-
spraken van de kinderen of andere erfgenamen van Wilhelm Müller op
de firma te voorkomen.8

Volgens het nieuwe firmacontract werd Anton Kröller voorlopig ‘eenig
teekenend vennoot’ van het nieuwe Müller & Co, met ook als enige zeg-
genschap over het bedrijf, al behield zijn broer het recht om op ieder
moment als beherend vennoot terug te keren. Willem Kröller en Emilie
Müller lieten hun vermogen van respectievelijk 281 duizend en 324 dui-
zend gulden volledig in de firma, waarvan 150 duizend gulden voortaan
bij ieder werd aangemerkt als commanditair kapitaal met een vaste rente
van 5 procent. Antons bescheiden aandeel in het kapitaal bedroeg op dat
moment iets meer dan 11 duizend gulden.9 Omgerekend zou de totale
waarde van het bedrijf vandaag de dag ongeveer zeven miljoen euro zijn
geweest.
Anton Kröller kende zichzelf een salaris van achtduizend gulden per

jaar toe voor zijn rol als nieuwe leider van het bedrijf, vergelijkbaar met
een kleine ton euro’s nu. Dat was riant. Zijn broer had tot dan toe genoe-
gen genomen met een salaris van 2500 gulden per jaar.10 Maar belangrij-
ker dan de hoogte van zijn salaris was dat Kröller direct voor maar liefst
een derde gerechtigd werd in de overwinst van de nieuwe firma.11Wel is -
waar sprak hij met de andere vennoten af dat hij een groot deel van die
winst tot 1895 in het bedrijf zou laten zitten om zo zelf kapitaal op te
bouwen, maar gezien zijn beperkte financiële inbreng was dit op zijn
minst een uitstekend onderhandelingsresultaat te noemen.
Dat de doortastende Anton destijds veel weerstand van zijn medeven-

noten heeft gekregen is niet aannemelijk. Zijn schoonmoeder was geen
zakenvrouw en waarschijnlijk de Nederlandse taal niet machtig. Zij had
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bovendien al genoeg andere zorgen aan haar hoofd. Zij erfde van haar
man namelijk niet alleen het belang in Müller & Co en het onroerend
goed in Düsseldorf, maar ook de uitgebreide zorgplicht voor haar kin-
deren, schoonzoons en de vele verwanten, die hij altijd op zich had ge-
nomen.12 Zijn broer Willem had gezien zijn geestelijke gesteldheid even-
min veel keus. Met zijn wantrouwende karakter was dit waarschijnlijk
nog het beste alternatief. Zijn vertegenwoordiger Stratingh Tresling
toonde zich nadien geen al te kritische gevolmachtigde. Jaarlijks bij het
gereedkomen van de bedrijfsresultaten zou hij op verzoek van de boek-
houder keurig de cijfers van W.H. Müller & Co ondertekenen, altijd met
de vermelding ‘q.q.’.13

Opmerkelijk bij de nieuwe contracten was de rol van Gustav Müller,
of beter gezegd zijn afwezigheid daarbij. Als het aan Wilhelm Müller had
gelegen zouden Anton en Gustav in de toekomst een gelijke positie bij
het bedrijf hebben gekregen. Was vader Müller niet zo jong overleden,
dan lag het winstaandeel zoals Anton dat van zijn broer Willem had ge-
kregen ook voor Gustav in het verschiet. Gustav was bij het overlijden van
Wilhelm Müller immers bijna klaar met de door zijn vader georganiseer-
de praktijkopleiding.14 Maar met de wensen van wijlen Wilhelm Müller
was door Anton geen rekening gehouden. In de akte stond weliswaar dat
Anton en Willem Kröller zich verplichtten om per 1 juni 1891 – twee jaar
later dus – Gustav als ‘beheerend & medeteekenend vennoot’ op te ne-
men in de firma, maar in de praktijk liep dat anders.15

Gustav Müller, die pas in 1892 naar Rotterdam verhuisde, werd al in de
zomer van 1890 officieel opgenomen in de firma. De familie Müller had
toen waarschijnlijk in de gaten gekregen dat hun behulpzame zwager en
schoonzoon wel erg goed voor zichzelf gezorgd had. Er werd toen een
aanvullend contract gemaakt waarin Gustav hetzelfde salaris kreeg toe-
gekend als Anton en eveneens benoemd werd tot beherend vennoot. Maar
van de winstrechten werd uitdrukkelijk gesteld dat hij die maar bij zijn
moeder moest halen, de gebroeders Kröller leverden niets van hun ge-
deelte – tweederde – in. Bovendien werd vastgelegd dat als de jonge Mül -
ler zou komen te overlijden, de firma niet meer automatisch ontbonden
zou worden.16

De firma liet tegelijkertijd een circulaire uitgaan onder haar Rot ter -
damse relaties. Hierin werd Gustav Müller voorgesteld als nieuwe ‘deel-
genoot in onze firma’, maar er stond niets in over zijn zeggenschap. De
aanduiding ‘beherend’ of ‘commanditair’ vennoot lijkt zelfs bewust ver-
meden te zijn. Gustav mocht volgens het rondschrijven ‘mede’ tekenen,
en niet zoals Anton alléén de firma verbinden. Ander opmerkelijk detail
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is dat Gustav niet omschreven werd als zoon van de pas overleden op-
richter en naamgever van de onderneming, maar als ‘zwager van onze
Heer A.G. Kröller’. Het was duidelijk wie er na de dood van Wilhelm
Müller en bij ontstentenis van Willem Kröller de baas was geworden bij
W.H. Müller & Co.17

Nadat alle formaliteiten geregeld waren en zijn positie was zeker ge-
steld, nam Anton Kröller voortvarend de leiding van het bedrijf ter hand.
Onder zijn bewind veranderde de onderneming in korte tijd volledig.
Anders dan zijn broer en schoonvader nam hij geen genoegen meer met
een kleine rol in de scheepvaart of een afhankelijke positie als ertsleve-
rancier. Hij wilde macht hebben in zaken, en ze naar zijn hand kunnen
zetten. Onder zijn leiding moest alles anders, moderner, en vooral gro-
ter en professioneler.
Als eerste wilde Kröller de positie van Müller & Co als transportbe-

drijf versterken en daar kreeg hij alle kans toe. Het goederenvervoer in
Nederland was lang chaotisch geweest. In de voorgaande vijftig jaar
 waren verscheidene particuliere spoorlijnen aangelegd met tarieven en
dienstregelingen die slecht op elkaar aansloten.18 Er werd daarbij door-
lopend gewedijverd om de snelste verbindingen tussen Engeland en
Duitsland, waarbij goederen in de Nederlandse en Belgische havens over -
geslagen werden en passagiers overstapten. Het aansluitende transport
over de Noordzee was voor 90 procent in handen van Engelse rederijen,
die hun vracht in Nederlandse havens lieten afhandelen door lokale car-
gadoors.19

Er was slechts een handjevol Nederlandse rederijen dat een vaste lijn-
verbinding met Engeland onderhield. De Hollandsche Stoomboot Maat -
schappij voer vanuit Amsterdam naar Londen. De Nederlandsche Stoom -
boot Maatschappij deed hetzelfde vanuit Rotterdam. De Koninklijke
Maatschappij Zeeland voer van Vlissingen naar Queenborough. De laat-
ste ontleende haar koninklijke status aan de steun die verkregen was van
prins Hendrik – ‘de Zeevaarder’ – de eerdergenoemde broer van koning
Willem iii. ‘De Zee land’ ontving staatssubsidie en vervoerde exclusief
alle post vanuit heel West-Europa via Vlissingen naar Engeland.20

Na de parlementaire enquête van 1882 die de chaos van vijftig jaar
particulier pionieren met spoorlijnen moest oplossen, waren in 1890 de
kaarten in het railvervoer in Nederland opnieuw geschud. De Rhijn spoor -
wegmaatschappij, die tot dan toe in Rotterdam door Müller & Co werd
vertegenwoordigd, en onder meer de spoorlijn via Utrecht en Arnhem
naar Emmerich exploiteerde, was daarbij opgeheven. Deze lijn, die voor -
namelijk voor goederenvervoer werd gebruikt, was nu toebedeeld aan
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de Staatsspoorwegen, die ook het Zuiderspoor beheerden, dat vanaf de
zuidoever van de Maas – de havens van Pincoffs – richting Brabant ging
en naar Vlissingen, waar aansluiting bestond op de veerboten van de Maat -
schappij Zeeland. De enige overgebleven concurrent in Rotterdam was nu
nog de particuliere Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (hijsm),
die eigenaar was van de lijn Rotterdam-Amsterdam, via Den Haag en
Leiden, en verder via Amersfoort en Enschede naar Duitsland, en die via
de hefbrug over de Maas, Dordrecht en de Betuwe goederen en passa-
giers naar het zuidelijke deel van Duitsland vervoerde. De hijsm, die
toen nog vooral personen vervoerde en geen aansluiting had op de ha-
ven, had bij de herverdeling ook de concessie verworven voor een lijn
van Rotter dam naar Hoek van Holland, die nu in aanleg was.21

Anton Kröller vroeg in 1891 een vaste ligplaats aan in Rotterdam. Hij
wilde goederen kunnen opslaan, maar vooral een directe aansluiting op
het spoor bemachtigen. Zijn oog viel daarbij op het terrein van de Neder -
landsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (nasm) aan de Ko nings -
 haven, op Zuid. De grote rederij verhuisde net op dat moment naar de
Wilhelminakade, aan de rand van het gebied waar onder leiding van de
gedreven Rotterdamse directeur Gemeentewerken Gerrit Jan de Jongh
druk gewerkt werd aan het uitgraven van de eerste grote haven bek kens.22

Vaste ligplaatsen waren volgens gemeenteverordening echter voorbe-
houden aan lijnvaartrederijen zoals de nasm, de Rotterdamsche Lloyd en
de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, die een vaste dienst onder-
hielden. Müller & Co deed met zijn ongeregelde erts-, kolen- en vee-
transport aan wilde vaart, en moest daar lossen waar de havenmeester
hem een plek gaf.23

Kröller begon naarstig naar mogelijkheden te zoeken om aan de formele
eisen van de gemeente te voldoen. Hij presenteerde de route die Müller
& Co via Gloucester, waar kolen werden ingeladen, naar Bilbao voer, waar
erts werd opgehaald, nu als ‘geregelde lijn’. Deze zou eenmaal per twee
weken naar Engeland varen.24Om voldoende vracht te bemachtigen stapte
hij naar de Rotterdamse cargadoor Boutmy & Co, die de bestaande Glou -
cesterlijn van de Bristol Steam Navigation Company afhandelde, en ver-
ordonneerde deze botweg een deel van de agentuur aan hem af te staan.
En daarbij bleef het niet. Door vervolgens te stunten met het aanbod dat
er bij Müller & Co geen inladingskosten betaald hoefden te worden, pro-
beerde hij zo veel mogelijk vracht voor Gloucester naar zich toe te halen.
Het ging Kröller voorlopig niet om de winst maar om het volume.25

De gemeenteraad trapte er aanvankelijk echter niet in. Daarin zat een
aantal reders en cargadoors, die bepaald niet belangeloos waren. Onder
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hen Antoine Plate van cargadoorshuis Wambersie & Zoon, de directeu-
ren Wierdsma en Van der Hoeven van de nasm, Willebrord Pieters van
cargadoor Hudig & Pieters, die de Britse Great Eastern Railway vertegen-
woordigde, welke met eigen schepen op Rotterdam voer, en Jan Hudig
van rederij Hudig & Veder, die een dienst op Ierland onderhield.26

Van alle Rotterdamse reders en cargadoors was Plate de meest invloed-
rijke. Hij was de zoon van de vroegere Rotterdamse Kamer van Koop -
han del-voorzitter Frédéric Plate en zelf inmiddels ook alweer vicevoor-
zitter van dit machtige orgaan. Hij had ondanks zijn geprivilegieerde
afkomst niet meer dan ulo genoten en als jongeman in de graanhandel
gewerkt. Begin jaren zeventig was hij, samen met onder anderen Marten
Mees en Lodewijk Pincoffs, medeoprichter geweest van de nasm, de eer-
ste vaste scheepvaartverbinding met Amerika. Hij had zijn belang ver-
kocht en was nu compagnon van Wambersie & Zoon, die als agent voor de
nasm optrad. Plate was ook commissaris bij de Gemeentelijke Han dels -
inrichtingen, die de erfenis van Pincoffs op Zuid verder ontwikkelden.27

Antoine Plate was onder de indruk van de dadendrang die Müller & Co
in de voorgaande jaren aan de dag had gelegd. Hij zei tegen zijn collega’s
in de gemeenteraad: ‘De firma W.H. Müller & Co staat bij mij in meer dan
een opzicht hoog aangeschreven. De lof van bekwaamheid, voortvarend-
heid en energie zal ik haar niet onthouden, en onder de handelshuizen,
die in de laatste jaren krachtig hebben bijgedragen tot de ontwikkeling
van Rotterdam, neemt de firma Müller een eereplaats in. Indien persoon-
lijke symphatieën eenig gewicht in de schaal mogen leggen, dan zoude
het bij mij zijn te hunnen voordeele.’ Maar desondanks was in zijn ogen
één keer in de veertien dagen afvaren naar Gloucester en Bilbao te weinig
om aan het – overigens ongedefinieerde – criterium van ‘geregelde lijn’
te voldoen. Volgens hem leverden de geregelde vaarten die Müller & Co
onderhield nog lang niet voldoende vracht op om de huur van de opslag-
loodsen te rechtvaardigen. Oftewel, Plate vreesde dat Müller & Co de
vaste plek en de loodsen feitelijk zou gaan gebruiken voor het laden en
lossen van zijn wilde vaart en daarmee zou er sprake zijn van concurren-
tievervalsing met de lijnvaartrederijen, die verplicht waren hun routes
te varen, of er vracht was of niet.
Verantwoordelijk wethouder Frederik s’Jacob vond het muggenzif-

terij. Hij wierp Plate nog tegen: ‘Dit gemeentebestuur heeft steeds met
ruimen blik getracht, alle groote ondernemingen, die zich hier vestig-
den te steunen en de behulpzame hand te bieden, zonder zich te mengen
in mogelijke bedoelingen of allerlei details, overtuigd dat het belang van
den ondernemer samengaat met dat van onze havens.’ Maar de geest was
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uit de fles en de andere cargadoors en reders in de gemeenteraad zagen
opeens allerlei meer of minder formele bezwaren in het toestaan van deze
nieuwkomer op de zuidoever. De gemeenteraad besloot het voorstel aan
te houden.
In de twee weken die volgden stelde Kröller alles in het werk om alsnog

met namen van schepen en vertegenwoordigingen van lijnen te komen
om de gemeenteraad te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Hij haal-
de ook de concurrentie met Amsterdam en Antwerpen en zelfs Vlis sin -
gen erbij, om de zijn zaak kracht bij te zetten. Het werd een wat gekun-
steld verhaal, waarvan voor de meeste raadsleden volkomen duidelijk was,
dat Müller & Co niet aan de formele eisen kon voldoen. Maar de raad
stelde zich, in het belang van de haven, in meerderheid pragmatisch op.
Om geen precedent te scheppen stelde Plate daarop voor om het terrein
dan voor maximaal één in plaats van de voorgestelde vijf jaar aan Müller
& Co te verhuren. Het compromis werd twee jaar, waarmee Kröller zijn
vaste ligplaats kreeg, en beschikte over eigen opslagloodsen en directe
aansluiting op het treinverkeer. De eerste horde was genomen. Het huur -
contract van Müller & Co werd in de daaropvolgende jaren zonder op-
merkingen verlengd.28 Antoine Plate en Frederik s’Jacob zouden zich
ontpoppen als Kröllers belangrijkste pleitbezorgers in Rotterdam.

Ook in de ertshandel begon Kröller vrijwel onmiddellijk de positie van
Müller & Co uit te breiden. In 1892, drie jaar na het overlijden van zijn
schoon vader, verwierf hij, naast de vertegenwoordiging van de mijnen in
Bilbao, het minstens zo omvangrijke recht op verkoop van ijzererts uit
het midden van Zweden.29 IJzererts uit dit gebied, magnetiet genaamd,

Frederik s’Jacob.Antoine Plate. Gerrit Jan de Jongh.
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was aanvankelijk oninteressant geweest omdat het, anders dan het hema-
tiet uit Spanje, te veel fosfor bevatte. Maar toen de Engelsman Sidney
Gilchrist Thomas in 1879 een methode ontwikkelde om deze stof eruit
te halen – het zogeheten Thomasproces – was Duitsland met zijn grote
voorraden goedkope ‘Minette’-erts in het nieuwe territorium Elzas-
Lotharingen begonnen aan een inhaalslag als industriële natie. Ook de
Zweedse mijnen, met Grängesberg in het midden van het land als een van
de belangrijke vindplaatsen, waren toen opeens interessant geworden.30

Zweden werd nu wel ‘een tweede Bilbao’ genoemd, maar net als Span -
je had het bij gebrek aan kolen zelf maar een kleine ijzerindustrie. Bui -
ten landse investeerders keken met argusogen naar de aantrekkelijke
ertsmijnen, maar ze liepen allemaal vast op een starre Zweedse regering.
Deze hield ze allemaal op afstand, uit angst haar natuurlijke hulpbron-
nen te verkwanselen, en gaf buitenlanders geen recht de mijnen daad-
werkelijk te ontginnen. De Londense bankier Rothschild had op die
 manier veel geld verloren en gezworen nooit meer een stuk Zweeds waar-
depapier aan te raken.31

De man die de Grängesbergmijnen desondanks wist te ontwikkelen
was Ernest Cassel, een andere Engelse bankier van eveneens Duits-joodse
origine. Hij was tien jaar ouder dan Kröller en toen nog werkzaam bij 
de Londense bank Bischoffsheim & Goldschmidt. Op het moment dat
Kröl ler en Cassel elkaar ontmoetten had de laatste al een avontuurlijke
carrière als zakenbankier achter de rug. Afkomstig uit een familie van
kleine Keulse bankiers was hij op zijn zeventiende naar Liverpool ver-
trokken met alleen een zak kleren en een viool. Zijn loopbaan in handel
en bankwezen had hem vervolgens in aanraking gebracht met zaken in
Constantinopel, Latijns-Amerika en spoorwegfinanciering in de Verenig -
de Staten.32

Ernest Cassel had al in 1882 aandelen gekocht in de Gränges berg -
mijnen. Het duurde vervolgens echter nog tien jaar tot de verschillende
lokale concessiehouders gingen samenwerken en door de aanleg van de
spoorlijn van Grängesberg naar de haven van Oxelösund in het zuiden
in staat waren hun erts te exporteren.33 Cassel had beter dan andere bui-
tenlandse investeerders in de gaten hoe gevoelig de Zweden waren voor
het afstaan van hun natuurlijke hulpbronnen en verkocht een deel van
zijn aandelen met korting aan lokale Zweedse pleitbezorgers als ban-
kiers, politici en journalisten, een systeem dat door zijn criticasters ‘Cas -
sels smeersysteem’ werd genoemd. Vervolgens stelde Cassel een directie
en raad van commissarissen aan die louter bestond uit Zweden en ver-
dweenzelf als grootaandeelhouder naar de achtergrond.34
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De verkoop en verscheping van ijzererts gunde Ernest Cassel aan
Mül ler & Co. Vermoedelijk kwam het contact met Kröller tot stand via de
Berlijnse ertshandelaar Fraenckel, wiens broer directeur was van Stock -
holms Handelsbank, een zakenrelatie van Cassel. Fraenckel werkte sa-
men met een andere firma in de Duitse hoofdstad die voor Müller & Co
Spaans ijzererts verkocht aan de hoogovens in Opper-Silezië. Aan van -
kelijk deelde Kröller de verkoop van Grängesbergerts in Duitsland dan
ook met Fraenckel, maar deze moest zich al binnen twee jaar wegens
ziekte terugtrekken. Vanaf 1894 kreeg Müller & Co daardoor het wereld-
wijde alleenrecht op verkoop van ijzererts voor de Trafikaktiebolaget
Grängesberg-Oxelösund, door Kröller meestal kortweg ‘de Trafik’ ge-
noemd.35

Voor Anton Kröller was dit echter nog maar het begin, want binnen
Duitsland had hij concurrentie van de firma Ludwig Possehl & Co uit
Lübeck. Deze bezat al sinds een aantal jaren de rechten voor de verkoop
van erts uit een nog veel groter gebied in Zweden, de Kiirunavaara-Luos -
savaara- en Gällivaremijnen in Lapland.36 Samen hadden Müller & Co en
Possehl 75 procent van de Zweedse ertsexport in handen, waarvan ruim
de helft naar Duitsland ging. Kröller organiseerde een bijeenkomst in
Londen waar hij Possehl voorstelde door middel van productiebeper-
king de prijzen van Zweeds ijzererts op te drijven. Het idee stuitte ech-
ter op bezwaren van de Zweedse eigenaar Gustav Emil Broms van de
noordelijke mijnen en de plannen gingen voorlopig niet door.37

Het privéleven van de jonge ondernemer ontwikkelde zich ondertussen
al even voorspoedig. In het bovenhuis aan de Kortenaerstraat waren in
een tijdsbestek van tweeënhalf jaar drie kinderen geboren. De eerste was
een meisje: Helene Maria Emilie, genoemd naar haar moeder en haar
beide grootmoeders. Daarna kwam Anthony George jr., genoemd naar
zijn vader en grootvader, gevolgd door Willem Nicolaas Anthony, ver-
moedelijk vernoemd naar Antons broer in Hilversum die exact dezelfde
initialen had, maar mogelijk ook naar zijn beide broers. Op mer kelijk is
dat geen van de jongens vernoemd werd naar wijlen vader Wil helm
Müller, hoewel met een beetje goede wil in Willem nog een verwijzing
naar hem gezien zou kunnen worden.38

Antons eigen vader had alleen nog de geboorte van zijn eerste klein-
kind meegemaakt. Hij was overleden in het najaar van 1889, 84 jaar oud.
Ondanks de verscheidene onroerendgoedtransacties gedurende zijn
 leven, was Kröller sr. financieel niet overmatig succesvol geweest. Waar
opa Johan Wilhelm Kröller in 1841 voor een kleine dertigduizend gul-
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den aan onroerend goed naliet, was er nu alleen maar het huis op de
Westerstraat, dat geschat werd op een waarde van tienduizend gulden.39

Het erfgoed van de oude Anton Kröller bestond vooral uit vier goed ge-
schoolde, ondernemende kinderen. De zoons Kröller kochten voor hun
vader een familiegraf bij de hervormde kerk in Hillegersberg. De steen
vermeldde alleen kortweg ‘Familie Kröller’.40

Op de Kortenaerstraat leefden Anton Kröller en zijn gezin aanvanke-
lijk tamelijk eenvoudig. Voor zover bekend was er wel huishoudelijk
personeel, maar niet inwonend. Daar was waarschijnlijk geen ruimte
voor.41 Voor zijn echtgenote moet dat een behoorlijke tegenvaller zijn
geweest. Helene was van huis uit gewend aan een kleine schare aan per-
soneel en was in Brussel opgeleid om een huishouding aan te sturen, niet
om zelf het werk te doen. Maar zij lijkt haar lot destijds lijdzaam geac-
cepteerd te hebben. Terugkijkend op deze tijd noemde ze zichzelf ‘kin-
derjuffrouw, huishoudster, dame tegelijk’.42

Sociaal vonden de Kröllers aanvankelijk uitstekend aansluiting in Rot -
terdam. Hun vriendenkring bestond uit jongens met wie Anton op de
hbs had gezeten of die hij kende uit de buurt waar hij opgroeide. Zoals
Lambert Mees, afkomstig uit het oude Rotterdamse bankiers- en koop-

Helene en Anton Kröller (zittend rechtsonder) met hun Rotterdamse vrienden. 
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liedengeslacht en zelf nu commissionair in effecten. Dirk Hudig, die een
klas lager op de hbs zat en als makelaar in assurantiën bij zijn oom en
naamgenoot in dienst was getreden. Johan Bonke zat eveneens in verze-
keringen. Antons klasgenoot Abram van Dorp was net als zijn grootva-
der Abram van Rijckevorsel graanhandelaar geworden. René de Monchy
zat bij het familiebedrijf Pakhuismeesteren, dat juist in die tijd zijn aan-
dacht verlegde van koloniale handel naar de op- en overslag van olie.
Philip van Ommeren werkte bij de rederij van zijn vader en oom. Er werd
binnen de vriendengroep geroeid en gezeild en bij elkaar op visite ge-
gaan. Ze hadden onderling een clubje dat het Engelse kaartspel whist
speelde.43

De jonge Kröllers waren lid van IJsclub Kralingen, die aangelegd was
vlak achter de Oudedijk, waar Anton voor zijn huwelijk nog samen met
zijn vader gewoond had.44 Anton zat bij de Koninklijke Scherp schut -
ters vereeniging Rotterdam, die nauwe banden had met de schutterij.45

Fietsen, destijds nog louter een bezigheid voor welgestelden, deed hij
ook nog korte tijd. Hij werd lid van de Rotterdamsche Wielrijders Ver -
eeni ging en de Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond (anwb), maar
deed niet mee aan de wedstrijden die georganiseerd werden. In 1893 zeg-
dehij zijn lidmaatschap alweer op.46

Geheel in lijn met de kritische houding die zowel Anton als Helene in
hun vroege jaren had ingenomen tegen het geloof, koos het gezin voor
een overtuigd onkerkelijk bestaan en werden de kinderen niet gedoopt.
Dat was zeer tegen de wens van Helenes familie, waar dopen een goede
gewoonte was.47 Ook in de betere Rotterdamse kringen was de keuze
van de Kröllers uitzonderlijk. In die tijd stond de meerderheid van de
gewone Rotterdamse bevolking geregistreerd als Nederlands-hervormd,
de elite hield zich veelal op in de exclusievere protestantse geloofsgemeen-
schappen van remonstranten, doopsgezinden, en Schots- en Waals-her-
vormden. Het kwam weinig voor dat een persoon of familie, ook al was
men niet belijdend, zich expliciet afficheerde als onkerkelijk.48Maar ge-
tuige het bevolkingsregister had de familie Kröller weinig met het geloof
uit te staan. Onder het kopje ‘Kerkgenootschap’ stond stellig: geen.49

Wel was Kröller in 1889 toegetreden tot de Rotterdamse vrijmetse -
laars loge Frédéric Royal, waar zijn acht jaar oudere broer Nico, die wel
vaker in Rotterdam het pad voor hem sociaal zou plaveien, al enige jaren
lid van was. Het was een van de oudste loges van Nederland waar vooral
koop lieden, notarissen, assuradeurs en kassiers lid van waren. Bekende
Rot ter damse familienamen als Van Hoboken, Viruly, Hoffmann, Dutilh,
Ruys, Sauer bier en Reepmaker sierden de ledenlijsten.50
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Anton zou echter nooit erg actief worden bij de loge. Hij maakte de
gebruikelijke gang van leerling en gezel tot meester, maar waar zijn broer
het nog tot redenaar zou brengen, bleef Antons rol bij de maçonnieke ri-
tuelen beperkt tot het assisteren bij de ceremonie. Na zeven jaar bij de
loge nam hij geen deel meer aan de rituelen en werd hij gewoon lid, maar
in zijn directe omgeving zou zich later nog wel een opmerkelijk aantal
geestverwanten uit andere loges ophouden. Blijkbaar sprak de nadruk op
zelfbewustheid en persoonlijke ontwikkeling binnen het gedachtegoed
hem toch aan.51

Kröller zou nooit een actief verenigingsmens worden. Hij besteedde
zijn kostbare tijd liever aan de groei van zijn onderneming. Niet-functi-
onele nevenactiviteiten waren in zijn begintijd als ondernemer dan ook
meestal maar een kort leven beschoren. Zo werd hij in 1893 aangekon-
digd als commissaris bij Mercurius, de Rotterdamse belangenvereniging
voor boekhouders en kantoorbediendes.52 Waarschijnlijk werd hij hier-
voor gevraagd door de medeoprichter van de vereniging accountant
Nicolaus van der Veen, die toentertijd de vaste externe boekhouder van
Müller & Co was.53 Gezien Kröllers eigen, sterk administratief gerichte
opleiding was het geen vreemde keuze. En het was ook een eervolle func-
tie. Andere ‘patroons-commissarissen’ waren de bankier Marten Mees,
de kooplieden Hintzen en Philippi, en cargadoor Antoine Plate. Maar

Vrijmetselaarsoorkonde van Anton Kröller.
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waarschijnlijk zag Kröller weinig nut in de functie en voordat hij goed
en wel geïnstalleerd was bedankte hij alweer voor de eer.54 Ook zijn rol
als lid van de commissie van toezicht bij de Rotterdamse condensmelk-
fabriek Aurora, officieel ‘Hollandsche fabriek van bacteriënvrijen melk-
producten’, een initiatief van zijn schoolvriend Abram van Dorp, was maar
van heel korte duur.55

Anton Kröller hield zich in die tijd liever bezig met zaken die hem di-
rect en financieel wat konden opleveren. Hij ontpopte zich al snel als een
echte entrepreneur, die alles aanpakte wat langskwam en probeerde over-
al een graantje van mee te pikken. Naast het uitbreiden van scheepvaart-
lijnen en ertsbelangen begon hij tegen het midden van de jaren negentig
met een bijna onnavolgbare dadendrang het verdiende geld van Mül ler
& Co te investeren in vele verschillende zaken tegelijk. Vaak aanpalend
aan bestaande activiteiten, maar soms ook verder daarvan verwijderd. Een
vast omlijnd strategisch plan lijkt er in ieder geval niet achter gezeten te
hebben.
Kröller trof het goed, want juist in het fin de siècle ontstond een vrij-

wel ideaal internationaal economisch klimaat dat voor Nederland resul-
teerde in een kleine, tweede Gouden Eeuw. Technische ontwikkelingen
als stoomtechniek, de aanleg van spoorwegen, de telegraaf en telefoon
maakten communicatie en vervoer vele malen sneller, en ontsloten hele
werelddelen en hun natuurlijke hulpbronnen.56 De door keizer Wil -
helm ii voortgezette grootschalige industriële, militaire en koloniale
ambities van Duitsland maakten Rotterdam de ideale doorvoerhaven.
De aanvankelijk zo vermaledijde transitofunctie bracht de stad tot grote
bloei. Müller & Co was een exponent pur sang van deze ontwikkeling,
want tussen 1885 en 1895 onderging zowel de erts- als de graanoverslag
in Rotterdam bijna een verdrievoudiging.57 Cargadoor Antoine Plate zei
later over dit tijdperk: ‘Er kwam weder iets van durf en ondernemings-
geest, iets van eene lentelucht, die de knoppen deed zwellen, waaruit
 later de bloemen en de vruchten zouden ontspruiten.’58

Bij het Nederlandse bankwezen hoefden de ondernemers niet aan te
kloppen voor financiering van hun zaken. Bankiers verstrekten in die tijd
soms wel wat scheepskredieten, maar bij voorkeur voor niet al te lange
looptijden.59 Verschillende initiatieven in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw om in navolging van het buitenland het zogeheten crédit mo-
biliervan de grond te krijgen en langetermijnkredieten te kunnen verstrek-
ken, waren in Nederland een stille dood gestorven.60 Ban kiers bleven
zich voorlopig richten op korte handelsfinancieringen. Voor lang geld
bleef men aangewezen op de kapitaalmarkt. Maar ook die begon juist in
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die dagen spectaculair te groeien, in de hele wereld. De naamloze vennoot-
schap werd steeds ruimer toegepast, waardoor aansprakelijkheidbeperkt
werd en aandelen gemakkelijk verhandelbaar waren.61 Grote mijn ex plo -
ratie- en spoorwegprojecten trokken beleggers naar de kapitaalmarkt,
de telegraafverbinding knoopte de beurzen internationaal aan elkaar.62

Ook het Nederlandse bedrijfsleven profiteerde van de toegenomen
interesse van beleggers. De formaliteiten voor een beursnotering waren
buitengewoon beperkt in die dagen. Het kapitaal van een onderneming
diende minimaal een half miljoen gulden te bedragen, er waren min-
stens twee commissionairs vereist die de emissie steunden en er moest
uitzicht zijn op geregelde handel in de effecten.63 Voor Anton Kröller be-
tekenden het positieve economische klimaat en de opbloeiende kapi-
taalmarkt vooral dat er gemakkelijk geld beschikbaar kwam, hetgeen
zijn hele leven een belangrijke drijfveer zou worden voor de ontwikke-
ling van zijn activiteiten.
Zo gebruikte Kröller in de vroege jaren negentig al de kapitaalmarkt

om een eigen kunstmestfabriek te bouwen, een initiatief dat zijn oor-
sprong vond in de tot dan toe kleine handel van de firma in fosfaatmeel,
een restproduct van de verwerking van fosforhoudend ijzererts door de
hoogovens. De thomasslakken, genoemd naar het eerdergenoemde ver-
werkingsproces, bleken een uitstekend hulpmiddel bij de verbetering van
landbouwgrond. Voor Müller & Co vormde het afvalproduct aanvanke-
lijk retourvracht vanuit het Ruhrgebied.64

Aandeel in de Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen.



81

Samen met de gebroeders Van Nievelt, later vooral bekend van de Rot -
terdamse rederij Van Nievelt Goudriaan & Co, maar toen nog een kleine
rederij die handelde in zowel Engelse als Duitse kolen, richtten Kröller
en zijn zwager Gustav Müller eerst de Maatschappij tot Verkoop van Hulp -
meststoffen in Nederland en Koloniën op. Beide firma’s namen 50 pro-
cent van het kapitaal van in totaal vijftigduizend gulden.65

Naast thomasslakken was er nog een ander fosfaathoudend middel 
in die tijd dat in de landbouw werd gebruikt: guano, gedroogde vogel -
uitwerpselen die in grote hoeveelheden voorkwamen op eilanden in de
Stille Oceaan en met scheepsladingen vol naar Europa getransporteerd
werden. Door beide ruwe afvalstoffen met zwavelzuur te bewerken ont-
stond superfosfaat, een nog effectiever bemestingsmiddel. Het poten -
tieel was enorm, want Europa was nog altijd herstellende van de land-
bouwcrisis die was ontstaan door de sterke agrarische mechanisatie in
Amerika en bijna twintig jaar geduurd had.66

Twee jaar na de oprichting van de kunstmesthandel stichtten dezelf-
de zakenpartners dan ook een fabriek waar zij zelf zwavelzuur zouden
kunnen produceren, en die aan de beurs genoteerd werd.67 De investeer-
ders becijferden dat de 35 duizend ton kunstmest die in 1895 werd ver-
bruikt in Nederland zou kunnen groeien naar meer dan het tienvoudige.68

De Internationale Guano- en Superphosphaatwerken (igsw) werd geves-
tigd aan de Oude Maas in Zwijndrecht. Burgemeester De Bruïne, die

Advertentie in het Algemeen Handelsblad voor 
de aandelen emissie van de igsw.

Reclameblik van het merk Albatros van 
de igsw.
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commissaris werd bij de onderneming, voerde een voor die tijd actieve
industriepolitiek en had de investeerders naar zijn gemeente gelokt.
Voorwaarde was wel dat er lokale arbeiders te werk gesteld zouden wor-
den en dat de fabriek gebouwd werd door een plaatselijke aannemer.69

Naast Kröller en Van Nievelt investeerden ook Daan Ruys – een oude be-
kende van Müller & Co – en bankier Willem de Ridder.70 De Ridder, die
als financier nog een belangrijke rol in Kröllers leven zou gaan spelen,
was eigenaar van de Dordtsche Bank en getrouwd met een dochter van
Allard Pierson, de befaamde theoloog en hoogleraar, afkomstig uit een
rijk Amsterdams koop liedengeslacht. De Ridders zwagers J.L. en H.D.
Pierson waren bankiers in Amsterdam en Den Haag.71

In dezelfde tijd maakte Kröller een reis van drie maanden naar Neder -
lands-Indië, op zoek naar verdere uitbreiding van zijn zaken.72 Met het
opheffen van het monopolie van de Nederlandsche Handel-Maat schap -
pij door Thorbecke, en de geleidelijke afschaffing van het Cultuur stel sel,
waren alle belemmeringen voor het vrije ondernemerschap voor zaken
met de archipel opgeheven. De komst van het stoomschip en de opening
van het Suezkanaal in 1869 hadden de vaartijd sterk verkort. Toen er ook
nog eens door het gouvernement fors geïnvesteerd werd in infrastructuur,
gas-, elektriciteits- en zelfs telefoonvoorziening, stonden alle seinen
voor de partiklir sadja op groen.73 En Indië had nogal wat te bieden voor
particuliere ondernemers. Het gebied was rijk aan delfstoffen zoals olie,
steenkool, ijzererts, tin en goud, en het was van oudsher een ideaal land
voor cultures als koffie, thee, cacao, tabak, rubber, hout en suiker.74

De periode rondom de eeuwwisseling zou de glorietijd worden voor
al relatief grote gevestigde koloniale handelsondernemingen als de Deli
Maatschappij, die handelde in tabak, en voor de Internationale Crediet-
en Handelsvereeniging ‘Rotterdam’ – kortweg Internatio – die vooral
deed in katoen.75 Maar Indië werkte ook als een magneet op kleinere
avonturiers en gelukszoekers op jacht naar vruchtbare plantages en veel -
belovende mijnen. In de tijd dat Anton Kröller naar Indië reisde werd
het lokale gouvernement overladen met aanvragen voor concessies. Het
nieuwe ondernemerschap werd door de Nederlandse regering ook van
harte toegejuicht. De belasting die over de activiteiten geheven kon
worden, vormde een welkome compensatie voor het verlies aan inkom-
sten door afschaffing van het Cultuurstelsel. Het gouvernement facili-
teerde het ondernemerschap ook. Het zorgde voor militaire ondersteu-
ning van de expeditiegangers, vaak wel tegen betaling, en bij succes stelde
men een zogeheten resident, een afgevaardigde van het gouvernement,
aan in het gebied. Overigens was het ook niet ongebruikelijk dat ambte-
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naren van het Mijnwezen persoonlijk mee-investeerden in expedities van
particuliere ondernemers, of voor gouverneurs om interessante handels-
contracten aan familieleden te gunnen.76 Nu ook Atjeh sinds kort onder
controle leek, stroomde een golf van Nederlands particulier kapitaal
richting de archipel. In het laatste decennium van de negentiende eeuw
werden honderden vennootschappen opgericht die miljoenen ophaal-
den voor nieuwe cultuur- of mijnbouwondernemingen in Indië. Het
aantal Amsterdamse beursnoteringen van Indische ondernemingen steeg
tussen 1880 en 1900 van nul naar 95.77

Indië was hot in die tijd en trok een bepaald type ondernemer aan,
avontuurlijker en internationaler ingesteld dan de gemiddelde Hol land -
 se thuisblijver. Westerlingen konden in Indië een aangenaam leven heb-
ben. Totokwas de aanduiding voor de westerse zakenman of bestuurder
die zich door geboorte of lang verblijf in Indië een uiterst losse, vaak ook
wat lompe levensstijl had aangemeten.78 Al snel zou blijken dat Anton
Kröller zich zeer senang voelde bij dit type mens. De ruwe mentaliteit
van de oud-Indischgasten met hun vrijere moraal, hun avontuurlijke
ondernemerschap en internationale oriëntatie spraken hem aan.
Het initiatief voor Kröllers reis naar de archipel kwam van Benjamin

Christiaan de Jong, die vele jaren in Indië had doorgebracht. De Jong
was eerst gezagvoerder en later directeur geweest van de Nederlandsch-
Indische Stoomvaart Maatschappij, de nism.79 Deze rederij verzorgde
sinds de jaren vijftig van de negentiende eeuw een groot deel van het in-
terinsulaire transport in Indië en had ook lijnen op Australië en Hong -
kong. Gaandeweg had de nism alle concurrerende rederijen in de archi-
pel opgekocht en bezat zij het monopolie op vervoer van goederen en
post, en op het transport van manschappen.
Het Nederlandse gouvernement beleefde echter weinig plezier aan

de nism. De rederij buitte zijn monopoliepositie steeds verder uit door
gaandeweg de prijzen te verhogen. Ruim 90 procent van de aandelen
van de maatschappij was in Engelse handen, wat betekende dat, opde ge-
zagvoerder na, al het scheepspersoneel Brits was, schepen en onderdelen
in Engeland besteld werden en reparaties plaatsvonden in Singa pore.
Een doorn in het oog van de regering en het lokale gouvernement was
bovendien dat juridisch gezien Nederland niet op de schepen van de
nism kon rekenen in tijden van spanningen.80

Na bijna veertig jaar trouwe dienst werd de concessie dan ook inge-
trokken en vergeven aan een nieuwe rederij, de Koninklijke Paketvaart-
Maatschappij (kpm), die hiervoor speciaal werd opgericht. Aandeel hou ders
waren de Stoomvaart-Maatschappij Nederland (smn) van de Amster damse
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familie Boissevain en de Rotterdamsche Lloyd van de familie Ruys, die
eerder van de Nederlandse regering samen het staatsmonopolie had den
gekregen voor vervoer van personen, pakketten en post naar Indië, waar -
voor ze subsidie ontvingen.81

Dekpmnam voor te veel geld alle schepen over van de nism. De staats-
subsidie die de kpm vervolgens eiste was weliswaar bijna tweemaal zo
hoog, maar dat was blijkbaar de prijs die de regering bereid was te beta-
len om het zeetransport in de archipel voortaan weer volledig in Neder -
landse handen te krijgen.82Na beëindiging van het contract met denism
keerde Christiaan de Jong rond 1890 terug naar Nederland. Gezien zijn
langdurige verblijf in de Oost, het jarenlange monopolie van zijn rede-
rij, en de niet-marktconforme prijs die de kpm voor de overname van de
schepen betaalde, moet totokDe Jong een aanzienlijk vermogen vergaard
hebben. Bij terugkeer in Nederland vestigde hij zich net als veel andere
Indiëgangers in Den Haag. In de Indische krant De Locomotief verscheen
in die dagen het volgende bericht over hem: ‘De heer B.C. de Jong, vroe-
ger superintendent van de Ned.-Ind. Stoomvaart-maatschappij en thans
als nabob in ’s Gravenhage levende, houdt er een particulieren secretaris
op na, die al zijn correspondentie moet voeren en voorts de niet onaan-
gename verplichting heeft den hupschen jovialen man op zijn wandelin-
gen, toertjes, uitstapjes en reizen te vergezellen.’ Het bleek een verkapte
personeelsadvertentie voor een persoonlijk assistent van De Jong te zijn.
De functie werd in de daaropvolgende jaren steeds vervuld door een ge-
wezen officier uit het Indische leger of de marine.83 Het veelzeggende
telegramadres van De Jong luidde: javaan, waarschijnlijk de afkorting
van de naam van zijn onderneming Java Agency. De Jong, die ruim twin-
tig jaar ouder was dan Anton Kröller en eveneens vrijmetselaar was, werd
een van de nieuwe zakenpartners van de jonge ondernemer.84

Christiaan de Jong kon zijn gedwongen werkeloosheid maar moeilijk
verkroppen en zon op revanche. Samen met Kröller maakt hij midden
jaren negentig plannen om het monopolie van dekpm aan te vallen.85Het
gelegenheidsduo had in eerste instantie zijn zinnen gezet op het exclu-
sieve staatscontract voor transport van zout langs de eilanden, maar had
ook de ambitie om een ruimer lokaal transportnetwerk op te zetten. Het
zouttransport was bovendien onderdeel van een groter zakelijk plan,
want Kröller en De Jong hadden tegelijkertijd samen met een aantal an-
dere zakenlieden een concessie voor de aankap van tropisch hardhout op
Java verworven, dat gebruikt werd voor de spoorlijnen die overal in Indië
werden aangelegd, en eveneens lading zou vormen voor de schepen.86

Ook nu weer vond Anton Kröller Antoine Plate aan zijn zijde. Dit -
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maal echter niet als gemeenteraadslid of vicevoorzitter van de Rotter -
dam se Kamer van Koophandel, maar als lid van de Tweede Kamer voor
het district Zuid-Holland. Plate afficheerde zich graag als voorvechter
van de vrijhandel en was zeer gekant tegen staatssteun. Toen hij twintig
jaar eerder met vallen en opstaan zijn eigen Amerikaanse stoomvaart-
lijn oprichtte, had hij het ook zonder subsidie moeten doen.87 Plate had
zich destijds ook verzet tegen de monopolistische en gesubsidieerde
handelspolitiek van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die decen-
nialang een verlammende werking had op het investeringsgedrag van
Nederlandse zakenlieden. Schertsend had hij toen gezegd dat de letters
nhm eerder stonden voor ‘Niemand Handelt Meer’.88

In de Tweede Kamer stelde Plate in 1894 vragen over de plannen van
het gouvernement in Indië om het zouttransport onderhands aan de
kpm te gunnen. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen,
had hij zijn borgstelling voor het zakelijke initiatief van Kröller en De
Jong tijdelijk ingetrokken. Maar belangeloos was Plate daarmee nog al-
tijd niet. Hij was ook financieel betrokken bij de houtaankapconcessie
van het avontuurlijke zakenduo.89 Plates actie in de Kamer had succes en
per telegraaf werd aan de gouverneur-generaal in Indië opdracht gegeven
om alsnog een aanbesteding uit te schrijven.90

Bij de kpm was men vanzelfsprekend onaangenaam verrast door de
brutale acties van Kröller en De Jong, want het was duidelijk dat de acti-
viteiten van de twee zakelijke rebellen zich niet zouden beperken tot de
archipel.91 Hoewel het contract met de Nederlandse staat ruimte bood
voor andere rederijen, was de kpm-directie inmiddels gewend te hande-
len alsof er sprake was van een absoluut monopolie. De kpm had een
sterke positie want met haar fijnmazige netwerk in de Oost had de onder-
neming een belangrijke functie als lokale ogen en oren van de Neder -
land se regering. Dekpm fungeerde in feite als verlengstuk van de diplo-
matieke dienst.92 De directie van de kpm deinsde er dan ook niet voor
terug machtsmiddelen in te zetten om dit zo nodig af te dwingen. Een
van de favoriete sancties van het bestuur van de rederij was het tijdelijk
niet meer aandoen van bepaalde havens in de archipel, waardoor lokale
bestuurders verstoken bleven van post en goederen. De kpm-directie
deed er ook in dit geval alles aan om het lucratieve contract te behouden,
omdat het verlies ervan haar in haar eigen woorden ‘tonnen gouds’ zou
kosten.93

Maar er was niet alleen een geldelijke reden waarom de Mails er alles
aan gelegen was het contract met de Nederlandse regering te behouden.
Mogelijk zat er achter de concurrerende plannen van Kröller en consor-
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ten Duits kapitaal, waardoor de Nederlandse belangen in de archipel op -
nieuw in gevaar zouden komen. Duitsland was onder keizer Wilhelm ii
een expansieve en agressieve Weltpolitik gaan voeren, waarbij zo snel
mogelijk koloniën verworven dienden te worden. Het Duitse rijk had in -
middels zijn gebiedsdelen weten uit te breiden in Afrika. Nieuw-Guinea
was eveneens recentelijk een Duitse kolonie geworden en omgedoopt tot
Kaiser Wilhelmsland. De – eveneens veelal gesubsidieerde – Duitse scheep -
vaartlijnen vormden belangrijke lopers in dit mondiale schaakspel.94

Müller & Co vertegenwoordigde in Nederland sinds 1887 de Nord -
deut sche Lloyd uit Bremen, die sterk was in de vaart op Oost-Azië, en ook
Nederlands-Indië aandeed. Ook Antoine Plate had banden met Duitse
rederijen. Hij en zijn medeaandeelhouders hadden hun aandelen in de
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij in 1885 via tus-
senkomst van de Amsterdamsche Bank verkocht aan de Hamburg-Ame -
ri ka Packetfahrt ag (Hapag). De nasm, die in 1896 haar handelsnaam in
Holland-Amerika Lijn (hal) zou veranderen, voer in kartelverband met
de Duitsers en de Belgische Red Star Line op Noord-Amerika. De Duitse
rederijen, die in rap tempo kapitale vloten opbouwden, vormden een
grote bedreiging voor de Nederlandse koopvaardij.95

De aanval van Kröller en De Jong op dekpmmislukte. Door de subsidie

Advertentie voor de Norddeutscher Lloyd.  Advertentie voor de aandelenemissie van  
de Nederlandsch-Indische Houtaankap
Maatschappij.
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kon de laatste veel goedkoper vervoer aanbieden: ruim 10 gulden per ko-
jang tegen bijna 15 gulden die Anton Kröller vroeg. Maar beide tarieven
lagen ver onder de 25 gulden per last die de kpm tot dan toe had ontvan-
gen.96 De lokale krant De Locomotief schreef met enige geheimzinnigheid
over de kwestie: ‘Bij deze aanbesteding viel een en ander voor, waarover
wij thans niet willen uitweiden,’ om vervolgens te melden dat het con-
tract alsnog met de kpm gesloten was, zij het niet voor tien maar slechts
voor vijf jaar.97

Uiteindelijk keerde Kröller wat het zouttransport betreft onverrichter
zake terug naar Nederland. Zijn Indische avonturen hadden hem echter
nog wel de deelneming in de houtconcessie opgeleverd, waarvoor de eige-
naren nu via de beurs mede-investeerders zochten. In het voorjaar van
1895 werd daartoe de Nederlandsch-Indische Houtaankap Maat schap pij
opgericht. Deze had als doelstelling ‘de exploitatie van djatibosschen,
zoomede wildhoutbosschen, het uitdunnen van bosschen en het zuiveren
van deze van dood staand of omverliggend hout, het aangaan van con-
tracten voor de levering van djati- en ander hout, het vervoer van hout te
land en te water, zoomede de behandeling van hout voor derden in den
ruimsten zin’.98 Het totale bedrag dat men van plan was bij beleggers,
inclusief henzelf, op te halen bedroeg 2,5 miljoen gulden.99 Kröller nam
voor ruim negentigduizend gulden deel in het syndicaat.100 Com mis -
sarissen werden naast hemzelf Antoine Plate, Christiaan de Jong, Piet
Maclaine Pont – een recentelijk uit Indië teruggekeerde advocaat – en
twee Amsterdamse handelaren in koloniale waren. President-commis-
saris was Jacob Cluijsenaer geworden, de hoogste baas van de Neder -
landse Staatsspoorwegen. Hij was eerder betrokken geweest bij de aan-
leg van spoorlijnen in Indië en Zuid-Afrika, waarheen de maatschappij
ook hout wilde gaan exporteren. De spoorweg in het laatste land was na
het opdrogen van de initiële Nederlandse fondsen tot stand gekomen
met Duits kapitaal.101

Anton Kröller is daarna nooit meer terug geweest in Nederlands-Indië.
Sowieso was de boottocht naar de archipel, Kröllers latere imago als
 wereldreiziger ten spijt, naast een enkele oversteek naar Noord-Afrika,
waarschijnlijk de enige intercontinentale reis die hij ooit maakte. Mo ge -
lijk kampte hij met zeeziekte, maar waarschijnlijk was hij vooral te onge-
duldig en rusteloos voor dit soort lange periodes van afwezigheid. Kröl -
ler bleef liever in Rotterdam, waar hij zich veel nuttiger kon maken.102

Investeren in Indië deed Kröller daarna nog wel, op afstand welis-
waar en op relatief bescheiden schaal, vaak samen met zakenpartner De
Jong.103Hij stak nog enige tienduizenden guldens in uiteenlopende spe-
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culatieve exploratieprojecten, zoals het syndicaat Bwool, dat naar goud
zocht, Poeloe Laoet, dat zich op steenkoolwinning richtte, en in Kali Klat -
tak, waarschijnlijk een koffieplantage.104 In 1895 vroeg Kröller samen
met zakenpartner De Jong nog een vergunning aan om in de Preanger
Regentschappen naar steenkool te zoeken, maar waarschijnlijk kwam
ook daar weinig van terecht.105 De enige investering van Kröller in Indië
die iets opleverde, was de oliebron Moesi Ilir op Palem bang, een initiatief
van bankier Willem de Ridder. De onderneming bouwde er een kleine
raffinaderij en liet haar opbrengst verkopen door de Engelse handels-
maatschappij Shell, toen nog een concurrent van de Koninklijke Petro -
leum Maatschappij.106

Aan het einde van de jaren negentig kreeg Anton Kröller in Rotter -
dam ook nog eens bezoek van de sultan van Siak, een gebied aan de oost-
kust van Sumatra waar grote verwachtingen waren geweest omtrent
steenkool- en tinwinning en de aanplant van tabak. De Sultan kreeg van
hem een lunch aangeboden en een rondvaart door de Rotter damse
 haven. Maar bij gebrek aan snel resultaat verloor Kröller al snel zijn in-
teresse voor zaken in de archipel. Hij behield zijn aandeel in de Neder -
landsch-Indische Houtaankap Maatschappij en in Moesi Ilir, maar het
handjevol overige deelnemingen schreef hij af. Zijn Indische avontuur
had hem vooral in contact gebracht met een aantal avontuurlijke zaken-
lieden die hem goed lagen en met wie hij de eerstvolgende jaren aller-
hande nieuwe zaken zou ondernemen.107

Nog maar net teruggekeerd uit Indië deed zich in Rotterdam de kans
voor eindelijk een echte eigen lijnvaartrederij te bemachtigen, en die greep
Kröller met beide handen aan. De eerdergenoemde Nederlandsche Stoom -
boot Maatschappij (nsbm), een van de oudste rederijen van Nederland met
een vaste ligplaats aan de Boompjes, was in financiële problemen geraakt.
Met verschillende schepen, waarvan er altijd één Batavier heette, had de
rederij sinds 1830 een vracht- en passagiersdienst vanuit Rotterdam op
Londen onderhouden. Financieel was het succes van de rederij zeer wis-
selend geweest, want hoewel er tussen de Nederlandse en Engelse rede-
rijen prijsafspraken waren, stonden de tarieven door telkens nieuw op-
komende concurrerende routes permanent onder druk.108

Voor de nsbm kwam de nekslag toen in 1893 de spoorlijn Hoek van
Holland-Rotterdam van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat schap -
pij geopend werd, en passagiers vanuit Harwich met de schepen van de
Great Eastern Railway in de Hoek op de internationale trein naar Duits -
land konden stappen.109 Cargadoor Hudig & Pieters, vertegenwoordiger
van beide partijen, liet door de jonge architect H.P. Berlage een affiche
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ontwerpen waarbij met veel bravoure een directe verbinding ‘From
Vien na to Chicago’ werd aangeboden.110

Kröller had al in 1892 wat aandelen in de Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij gekocht, zodat hij de situatie op de voet kon volgen.111

Toen twee jaar later de gezamenlijke aandeelhouders besloten het kapi-
taal tot de helft te reduceren, bracht hij samen met Christiaan de Jong een
bod uit op de Rotterdam-Londendienst van de Nederlandsche Stoom -
boot Maatschappij inclusief de drie bijbehorende schepen. Het gelegen-
heidsduo voegde er het weinig subtiele dreigement aan toe dat zij hoe
dan ook zelf een eigen lijn op Londen zouden openen.112 De directie van
de sterk verzwakte onderneming koos eieren voor haar geld en verkocht
de drie schepen inclusief de naam van de oudste lijnvaartrederij van
Nederland aan Müller & Co.113

Deze kon de aankoop toevallig grotendeels contant betalen, want als
een geluk bij een ongeluk had Kröller juist op dat moment veel geld in kas.

Affiche voor de vervoersdiensten
van dehijsmdoor H.P. Berlage.
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In heel korte tijd waren namelijk drie van de zeven schepen van Müller
& Co vergaan. Eerst in januari 1893 de Jacoff Prosoroff, een zwaar verlies-
gevend tweedehands schip dat geladen met erts onderweg was van
Oxelösund naar Rotterdam. Het kwam voor de kust van Denemarken in
het ijs vast te zitten en zonk. Eind oktober 1894 belandde de Hollandia op
dezelfde route voor de kust van Zweden in een zware storm. Het schip
verging inclusief negentien bemanningsleden. Anderhalve maand later
strandde de Caledonia op weg van Newcastle naar Rotterdam bij Kat -
wijk. Hier bij vielen geen doden, maar het schip brak in tweeën en ver-
ging eveneens.114

Het zou te ver gaan Anton Kröller hier van opzet te beschuldigen, want
tussen 1880 en 1895 kwamen er in Nederland bij scheepsrampen zo’n
zeshonderd personen om het leven, en begin jaren negentig van de
 negentiende eeuw vonden in Nederland nog altijd tussen de twintig en
dertig scheepsongelukken per jaar plaats. De wetgeving op het gebied
van veiligheid liep in Nederland bovendien nog ver achter bij die in
Engeland, destijds het gidsland op scheepvaartgebied.115 Maar Müller &
Co zou ook later geen bijster goede reputatie hebben als het om bela-
ding van schepen ging en zeker is ook dat door de drie scheepsrampen
en de verzekeringsgelden die daarop binnenstroomden Müller & Co eind
1894 plotseling meer dan driehonderdduizend gulden in kas had, ter-
wijl deze kort daarvoor bijna leeg was.116 Voor Anton Kröller moet het op
zijn minst praktisch geweest zijn dat zijn acht jaar oudere broer Nico,
met wie hij een uitstekende relatie had, verzekeringsagent was. Juist in
die tijd richtte Anton samen hem de verzekeringsagentuur N.E. Kröller
& Co op, waarvoor Müller & Co het kapitaal verschafte.117

Nadat Kröller de drie schepen van de Nederlandsche Stoomboot Maat -
schappij had aangekocht en de vorige eigenaren had laten beloven nooit
meer een dienst op Londen te openen, wist hij met hulp van de Rotter -
damsche Bank een consortium van investeerders op de been te brengen
om de rederij weer op oude sterkte te brengen.118 Kröller werkte voor deze
gelegenheid samen met een aantal nieuwe, kapitaalkrachtige zaken-
partners die groot belang hadden bij een betrouwbare vaart op Enge -
land. De eerste was koopman William Laming, van oorsprong Engels -
man, die met het in Rotterdam gevestigde familiebedrijf J. Laming &
Sons, een van de grootste Nederlandse handelsbedrijven in kaas, boter
en margarine bezat.119 Het nog altijd bestaande karakteristieke Hulst -
kamp Gebouw op het Rotterdamse Noordereiland werd oorspronkelijk
door hem als kaaspakhuis gebouwd. Laming bezat ook een groot pak-
huis in Londen. Tweede investeerder was Simon van de Bergh, een van
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de grondleggers van het latere Unilever, die kort daarvoor van Oss naar
Rotterdam was verhuisd om eveneens aan de overzijde van de Maas een
nieuwe margarinefabriek te bouwen. Ook hij deed grote zaken met Enge -
land.120 Derde deelnemer was waarschijnlijk de Staatsspoorwegen, die
net als Laming en Van den Bergh een commissariaat bij de nieuwe onder-
neming kregen. Volgens Het Nieuws van den Dagwas hier sprake van ‘eene
combinatie, voor welke in deze de Rotter dam sche Bank als tusschenper-
soon is opgetreden’. Ook Kröllers inmiddels vaste zakenpartners Chris -
tiaan de Jong en bankier Willem de Ridder namen deel in de nieuwe
scheepvaartonderneming.121

Daarna deed de nieuwe rederij een beroep op de kapitaalmarkt. Met
ruim een miljoen gulden aan aandelen en obligaties ter beschikking kon
Anton Kröller de oude schepen van de Nederlandsche Stoomboot Maat -
schappij vanuit Müller & Co doorverkopen en werden twee nieuwe be-
steld, de Batavier ii en iii genaamd. De oude Batavier van de nsbm werd
nu Batavier i. Kröller, die een goed gevoel voor publiciteit en reclame had,
doopte de dienst op Londen om tot Batavierlijn, die hij presenteerde als
uiterst moderne rederij. Hoewel Müller & Co slechts eenzesde van de

Affiche van de Batavierlijn.
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aandelen bezat, maar wel de directie voerde, droegen alle schepen voort-
aan het kenmerk van zijn onderneming op hun schoorsteen: een brede
rode band afgezoomd met witte biezen en een grote witte hoofdletter m
in het midden.122 Tussen Müller & Co en Hudig & Pieters, die ieder een
ijzersterke combinatie van goederen- en passagiersvervoer tussen Enge -
land en Duitsland aanboden, ontstond vanaf dat moment een moorden-
de concurrentie.123

De Batavierlijn zou voor Anton Kröller echter slechts het begin blij-
ken. Na de overname begon hij aan zijn werkelijke slag op de Noordzee.
Achter elkaar opende hij nieuwe lijnen, waarbij hij telkens de zwakkere
broeders opspoorde, die hij vervolgens te verstaan gaf dat hun tijd geko-
men was.124 Zijn eerstvolgende bestemming was Hull, een van de belang-
rijkste kolenhavens van Engeland, aan de monding van de Humber. Als
eerste nam hij een aantal aandelen in de Zeeuwsche Stoomvaart Maat -
schap pij over van de Maatschappij Zeeland en de Staatsspoorwegen, die
na het offensief van de Great Eastern Railway hadden besloten de eigen
dienst op Hull te staken. Kröller opende een kantoor in Vlissingen en
ging met de Minister Tak van Poortvliet en de Professor Buys van Rot ter dam
en Zeeland op Hull varen.125

Vervolgens begon hij een eigen lijn vanaf Harlingen, waar Müller & Co
al jaren kolen afleverde en vee inlaadde op de heenweg via Middles bo -
rough naar Bilbao.126 De nieuwe lijn Harlingen-Hull betekende directe
concurrentie voor de bestaande Harlingse cargadoor W. & S. Wiarda, maar
binnen een halfjaar werd de lijn ook hier door beide cargadoors in geza-
menlijkheid geëxploiteerd.127 Daarna maakte Kröller handig gebruik van
het feit dat ook de drie Rotterdamse firma’s die Engelse schepen vanuit
Hull afhandelden niet erg met hun tijd waren meegegaan, en dat tege-
lijkertijd de rederijen aan de andere kant van de Noordzee in financiële
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problemen raakten.128 Kröller toog naar Hull, knoopte gesprekken aan
met de Engelse reders en cargadoors, en stelde voor de krachten voortaan
te bundelen. Ook de lokale Engelse spoorwegen werden erbij betrokken.
Kröller wist hen te overtuigen hem de Rotterdamse agentuur te gunnen
en vormde een geheel nieuw consortium voor de Humbervaart, waarbij
de onderlinge concurrentie voortaan uitgeschakeld werd.
In Rotterdamse scheepvaartkringen schrok men van Kröllers agres-

sieve aanpak. Collega-cargadoors gaven hem de bijnaam ‘slokop’.129 Een
firmant van cargadoorsbedrijf D. Burger & Zoon, die zelf ook vrachtver-
keer op Engeland afhandelde, sloeg destijds met ontsteltenis gade hoe
Kröller telkens op gewiekste wijze de zwakke concurrentie opzij duwde
en een groot deel van de zaken voor zichzelf opeiste. Hij zag hoe kleine
oude Rotterdamse cargadoorsbedrijven als Seeuwen & Co, Crol & Co en
Boutmy & Co hun agentschappen moesten afstaan, en hoe Kröller samen
met zijn nieuwe Engelse vrienden een combinatie vormde, waarbij hij
zelf de algehele agentuur opeiste. Bij de gratie van Müller & Co moch ten
de kleine Rotterdamse cargadoors ieder voortaan nog één boot op Hull
afhandelen. ‘De oude heer Seeuwen stierf en eenigen tijd daarna kreeg
ook de firma Seeuwen & Co weer één boot, doch de lions’ sharenam de fir-
ma W.H.M. & Co,’ noteerde de cargadoor bitter.130 Müller & Co verdien-
de nadien uitstekend aan de agentuur van wat Kröller The Hull and
Holland Steamship Service had genoemd.131

Niet veel later ondervond deze cargadoor, die op Schotland en Middles -
borough voer, de agressieve concurrentie van Kröller zelf aan den lijve:
‘Altijd met het oog op de wenschelijkheid van vaste lijnen voor zijne vas-
te ligplaatsen kocht hij [Kröller] een oud bootje en begon op Aberdeen te
loopen, een lijn waarvan de noodzakelijkheid nooit was gebleken […]
maar hij hinderde ons in Schotland en dat was genoeg.’ Kröller dwong
D. Burger & Zoon tot een verdeling van de markt, waarbij hij een streep
trok ter hoogte van het Schotse havenplaatsje Montrose. Müller & Co zou
alleen vracht aannemen ten noorden van deze lijn, Burger & Zoon ten
zuiden ervan. De laatste zag zich daardoor genoodzaakt zijn lijn te ver-
plaatsen van Aberdeen naar de zuidelijker gelegen haven van Dun dee.132

Hetzelfde gebeurde vervolgens bij de lijn Rotterdam-Middles bo rough,
waarvan Burger & Zoon eveneens agent was. Müller & Co nam ook deze
rol voor de helft over en dwong zijn concurrent uit te wijken naar het
noordelijkere Newcastle. De getergde cargadoor vermoedde daarbij zelfs
omkoping van de directie van de betreffende Engelse rederij.133 Kröller
zelf zag dat anders. Hij bood, om de banden te versterken, altijd aan een
klein aandelenbelang in zijn beoogde zakenpartner te nemen. Dat ver-
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gemakkelijkte het gesprek.134 Kröller zag sowieso geen enkel kwaad in
zijn agressieve optreden. Hij meende slechts orde te scheppen in een
chaotisch georganiseerde Noordzeevaart, en verliesgevende lijnen om
te vormen in diensten die weer winst maakten.135 Daarvan profiteerden
immers alle deelnemers, en hijzelf nog het meeste, omdat hij altijd de
leiding opeiste en daarvoor commissie in rekening bracht.136 Na Rotter -
dam, Vlissingen en Harlingen was Amsterdam aan de beurt en opende
Kröller de aanval op de bestaande rederijen die vanaf de hoofdstad op
Hull en het iets verder landinwaarts gelegen Goole voeren. Ook de Hol -
landsche Stoomboot Maatschappij, die vanuit de hoofdstad moeizaam
een lijn op Londen onderhield, werd tot samenwerking overtuigd.137

Zo groeide Müller & Co onder Kröllers leiding in de loop van de jaren
negentig uit tot heerser op de Noordzee, die een groot deel van de vaart
op Engeland had opgeëist.138 Zijn methoden waren misschien niet altijd
even zachtzinnig, maar Kröller leverde met zijn machtsspel een belang-
rijke bijdrage aan een evenwichtiger vlootverdeling op de Noordzee
tussen Engeland en Nederland. Was halverwege het laatste kwart van de
negentiende eeuw het vaderlandse aandeel in de Noordzeevaart gezakt
naar eentiende, rond 1900 werd 40 procent van de vracht tussen beide
landen weer onder Nederlandse vlag getransporteerd.139 Kröller zou er
zich binnenshuis ook nog jaren voor op de borst kloppen hoe hij des-
tijds in Rotterdam ‘de cargadoors weer bewust’ had gemaakt.140

Anton Kröller stak zijn zakelijke succes ook privé niet onder stoelen of
banken. In 1894 verhuisde hij, pas 32 jaar oud, naar een adres op stand.
Hij kocht toen een kapitaal pand aan de Haringvliet, een van de mooiste
locaties in de Rotterdamse binnenstad, en – waarschijnlijk toevallig – de
straat waar zijn grootouders hun Rotterdamse bestaan bijna precies een
eeuw eerder begonnen waren. Kröller betaalde op een veiling 36 duizend
gulden voor het huis, omgerekend zo’n 4,5 ton euro’s nu.141

De Haringvliet was een gracht met een rijke historie. Het was na de
Spaanse tijd een van de eerste uitleggen van de stad geweest. De heren
van de nabijgelegen Admiraliteit bouwden er toen hun huizen. Witte de
With had er nog gewoond. In de achttiende eeuw waren er grote koop-
manshuizen verrezen, waarvan Anton Kröller er nu dus één had weten te
bemachtigen. Het waren brede herenhuizen met een lage bel-etage op de
begane grond, en daarboven grote, metershoge ontvangstzalen, vaak
met beschilderde plafonds en dito behang, donkerhouten lambriserin-
gen en ingebouwde buffetkasten voor de porseleinverzameling.142 Ook
de nieuwe behuizing van de familie Kröller was representatief, geschikt
voor onthaal van gasten uit binnen- en buitenland. Kröller liet na aan-
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koop in de ontvangstzalen een nieuwe marmeren schouw en plafond -
schilderingen aanbrengen. Sommige van de hoger gelegen kamers kre-
gen goud lederen behang.143

Het water van de Haringvliet lag altijd vol met schepen, voornamelijk
van beurtschippers uit Zeeland.144 De noordzijde van de gracht was van
minder allooi. Het was een ronduit armoedige buurt met bouwvallige
pakhuizen, die dienden voor de opslag van levensmiddelen. Daardoor
stonk het er vaak naar rottende etenswaren. Nette families die de noord-
zijde ‘de overkant’ plachten te noemen, kwamen er alleen als zij hun
kinderen naar de zondagsschool brachten. Niet voor niets heette de
zuidzijde van het water het ‘rijkeluis’ Haringvliet.145

Vroeger hadden de huizen aan de zuidkant van de Haringvliet pal aan
de Maas gelegen, waardoor bij hoog water de kelders dikwijls onder wa-
ter kwamen te staan. Maar in 1856, toen het Rhijnspoorstation – na de
herschikking van de spoorwegmaatschappijen Maasstation geheten –
gebouwd werd, hadden de panden tuinen gekregen, met daarachter op
de nieuwe Oosterkade een park. Een servituut verzekerde dat het daar
niet volgebouwd kon worden en dat de notabele bewoners vrij uitzicht
zouden houden op de rivier en het landelijke gebied aan de overkant, dat
tot de bouw van de Willemsbrug in 1878 alleen per veerboot bereikbaar
was geweest.146

Ook Anton Kröller had midden jaren negentig vanaf de bovenetages
van zijn nieuwe huis nog altijd een weids uitzicht over de Nieuwe Maas,
al werd dit in westelijke richting inmiddels belemmerd door de immense
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gietijzeren spoorbrug die in 1877 geopend was. Aan de overkant was de
economische vooruitgang in levenden lijve te aanschouwen. Het pano-
rama veranderde bij wijze van spreken iedere maand. Nadat de stad in 1879
de failliete boedel van Lodewijks Pincoffs’ Rotterdamsche Handels ver -
eeniging had opgekocht, was onder de leiding van de directeur Gemeen -
tewerken Gerrit Jan de Jongh de ontwikkeling van ‘Zuid’ voortvarend
ter hand genomen. De Jongh geloofde in de maakbare haven en transfor-
meerde Rotterdam binnen twintig jaar tijd in één groot rangeerterrein.
‘Breng er water en maak er sporen!,’ was zijn devies.147

Feyenoord werd nu industriegebied. Er verrezen in hoog tempo fabrie-
ken en opslagloodsen. De Eerste en Tweede Katendrechtse Haven waren
aangelegd. De Rijnhaven, aanvankelijk bedoeld als winterstalling voor
Rijnschepen, maar uiteindelijk vooral in gebruik als bassin waar ‘op
stroom’ gelost kon worden, naderde zijn voltooiing.148Met de industria-
lisatie en havenontwikkeling in de hoogste versnelling viel binnen twin -
tig jaar tijd alle ongereptheid rond Rotterdam ten prooi aan de economi-
sche vooruitgang. Kröller kon de ontwikkelingen bij wijze van spreken
vanuit zijn slaapkamer gadeslaan.

Op de Haringvliet kreeg de 25-jarige Helene Kröller ook eindelijk vast
huishoudelijk personeel, maar vooralsnog bleef haar leven een volkomen
afgeleide van dat van haar echtgenoot, in dienst van het familiebedrijf.
Veel tijd en interesse voor sociale of culturele bezigheden lijkt Helene
Kröller in die tijd niet gehad te hebben. 149

In die tijd deed Anton ook een tweede poging om vertrouwd te raken
met muziek. Samen met zijn broer Nico werd hij lid van Sociëteit De
Harmonie en concertzaal De Doele – de Rotterdamse evenknie van het
hoofdstedelijke Concertgebouw.150Maar het was slechts voor de vorm, om
erbij te horen, want muziek zou nooit deel gaan uitmaken van het leven
van de Anton Kröller, ook daar had hij geen geduld voor.151 Anders dan
Nico Kröller en Gustav Müller werd het jonge echtpaar geen lid van toen
net opgerichte Rotterdamsche Kunstkring. Dat is opmerkelijk, niet al-
leen gezien Helenes latere bijzondere belangstelling voor schilderkunst,
maar ook omdat het een gezelschap was waarvan juist veel Rotterdamse
dames lid waren.152

Gustav Müller had sowieso in die tijd een veel sterkere sociale en cul-
turele belangstelling dan zijn zus en zwager. Hij was in 1892 naar Rot ter -
dam verhuisd en samen met zijn Duitse echtgenote Anna Abeken neer-
gestreken in een van de luxeappartementen aan het pittoreske Konin gin
Emmaplein, dat met zijn indrukwekkende halfronde rij herenhuizen
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rond om een plantsoen, en uitzicht over het Land van Hoboken, eerder
Londens dan Rotterdams aandeed. Daar kregen Gustav en Anna Müller
één dochtertje, Lotte genaamd.
Gustav Müller werd anders dan zijn zwager daarna lid van bijna ieder

sociaal en cultureel genootschap dat Rotterdam rijk was. Hij werd lid van
de Deutsche Turn- und Ruder Verein in Kralingen, de Anglo-Dutch Lawn Tennis
Club, Roei- en Zeilvereeniging De Maas, van het Leeskabinet, van Soci ë -
teit De Harmonie, en van Eruditio Musica. Müller kwam in die tijd ook
al bij de Rotterdamse kunsthandel Oldenzeel, die als een van de eersten
werk van Vincent van Gogh tentoonstelde.153

Ondanks zijn beperkte sociale activiteit kon Anton Kröller zich mid-
den jaren negentig financieel al wel een geslaagd Rotterdams burger
noemen. In een tijd dat men nog trots was op de hoeveelheid betaalde
 belasting – die tevens bepalend was voor het kiesrecht – verscheen zijn
naam, waarschijnlijk vanwege zijn kapitale huis, samen met die van nog
zo’n kleine tweehonderd plaatsgenoten in de ‘Lijst van hoogstaange -
slagenen in de Rijks directe belastingen in de gemeente Rotterdam’.
Kröller schaarde zich daarmee onder zakenlieden uit oude Rotterdamse
handelsgeslachten alsHavelaar, Van Hoboken, Mees, Chabot, De Monchy
en Van Stolk, maar ook tussen families die in de voorgaande vijftig jaar
hun vermogen hadden opgebouwd, zoals de Van der Leeuws van koffie-
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branderij de WeduweVan Nelle, en een enkele andere nieuwe rijke zoals
zijn zakenpartner Van Nievelt.154

Zonder twijfel was Anton Kröller daarmee de meest succesvolle manne-
lijke nakomeling van het immigrantenechtpaar Kröller-Haldy, dat in 1792
was neergestreken in Rotterdam. Hun overige kleinzoons hadden geen
van allen erg glansrijke carrières, en sommigen waren zelfs ronduit brok -
kenpiloten. Twee van hen woonden echter wel in Rotterdam en dreig-
den nog even de goede naam van de familie Kröller te bezoedelen.
Antons neef Marie Kröller, twintig jaar ouder dan hij, en zoon van be-

lastingcommies David Kröller, had een eigen verzekeringsmaatschappij-
tje in Rotterdam, waarin ook Willem Kröller nog eens wat aandelen had
bezeten. Daarnaast verdiende Marie Kröller zijn brood als boekhoudle-
raar in de Maasstad.155Maar in 1894 werd hij samen met zijn compagnon
beschuldigd nooit een werkelijk bedrijf te hebben gevoerd. Hij zou slechts
het geld van aandeelhouders achterover gedrukt hebben. De affaire, die
breed uitgemeten werd in de Rotterdamse pers, was ook pijnlijk voor
Anton Kröller. Er bestond in Nederland maar één familie met deze ach-
ternaam en de verwantschap was gemakkelijk te herleiden. Neef Marie
Kröller werd in 1894 veroordeeld tot twee jaar cel en overleed vrijwel di-
rect na zijn vrijlating.156

Ook het leven van Anthonie Kröller, de enige zoon van ijzerwaren-
handelaar Willem Kröller, nam een onfortuinlijke wending. Na jaren-
lang een boekhandel aan de Goudschesingel te hebben gedreven, raakte
hij eind jaren tachtig aan lager wal en ging failliet.157 Anthonie Kröller
was een vreemde snuiter. Hij belandde in 1891 in een krankzinnigenge-
sticht in Dordrecht, naar eigen zeggen omdat hij met een rijke vrouw
wilde trouwen – een dochter van graanhandelaar Van Stolk – en de laat-
ste daar een stokje voor wilde steken. Hij schreef over zijn relaas brieven
aan de Tweede Kamer en aan Herman Heijermans, voor wie hij meende
als inspiratie te kunnen dienen voor een nieuw toneelstuk.158

Tien handgeschreven velletjes stuurde hij aan de van oorsprong Rot -
terdamse toneelschrijver. Het was een onsamenhangend relaas van een
overduidelijk verwarde man, maar interessant daartussen is een aantal
verwijzingen naar een persoon van wie Anthonie Kröller vermoedde dat
hij achter zijn opsluiting zat. Hij schreef: ‘Als een cargadoor geld heeft
en een vriend heeft die Hudig heet, die in het Ziekenhuis zitting heeft,
dan is het geen kunst een man gek te doen verklaren.’ En even verderop zei
hij: ‘Heer cargadoor ziet mij liever vanavond doodgaan dan morgen.’159

Zo verward als neef Anthonie mocht zijn, zijn vermoeden  klopte wel.
Hij werd weliswaar officieel op verzoek van zijn zuster opgenomen in
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het krankzinnigengesticht in Dordrecht, waar men hem wegens vecordia
– dwaasheid – opsloot. Maar er was iemand anders die zijn verblijf aldaar
jarenlang bekostigde. Antons broer Nico, de verzekeraar, betaalde de eer-
ste kosten van opname, en regelde dat Anthonie een upgrade kreeg van
de derde naar de tweede klasse, en dat hem verder materieel niets tekort
zou komen. Maar in de zes jaar daarna werd het verblijf in het krankzin-
nigengesticht in Dordrecht niet, zoals gebruikelijk, betaald door een
 familielid maar – zeer uitzonderlijk – door een onderneming. Het was
W.H. Mül ler & Co. Het lijdt dus geen twijfel dat het inderdaad cargadoor
Anton Kröller was die achter de opsluiting zat. Bij zijn snelle opmars in
Rotter dam hield hij zijn dwaze naamgenoot waarschijnlijk liever bui-
ten de stadspoorten.160
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4 
‘Weg met Kröller!’

Dat Kröller nietsontziend kon zijn bleek ook in 1896, toen hij de aanzet
gaf tot de grootste en langste staking in Nederland tot dan toe. Staken
was nog een tamelijk ongebruikelijk fenomeen. Door de industrialisatie
waren veel laaggeschoolde arbeiders naar de steden getrokken, waar zij
onder erbarmelijke omstandigheden leefden. Ze hadden geen enkele ar-
beidsrechtelijke bescherming en waren afhankelijk van de grillen van de
patroons – fabriekseigenaren, goederenhandelaren en reders – die hen
inhuurden al naar gelang er werk was. De arbeiders waren overgeleverd
aan het rauwe industriële kapitalisme en golfden als levende koopwaar
mee op de wetten van vraag en aanbod. Op hun beurt hadden de arbei-
ders maar één manier om hun grenzen aan te geven. In het laatste kwart
van de negentiende eeuw was er dan ook al een enkele keer gestaakt en
begonnen de eerste vakbonden aarzelend het licht te zien.1

Het lot van de bootwerker was binnen het Nederlandse arbeiderskorps
wel het minst benijdenswaardig. Het was ongeschoold werk, waar voor-
al spierkracht voor nodig was. Het werd vaak als seizoensarbeid verricht.
Sommige sjouwers werkten zomers in de landbouw en ’s winters in de
haven. Het laden en lossen van ijzererts, de specialiteit van Müller & Co,
was het allerzwaarste en gevaarlijkste werk, dat de ruigste types aantrok.2

Onder de bootwerkers waren de Rotterdammers ook nog weer eens
slechter af dan hun collega’s in de hoofdstad. Waar Amsterdam sterk leef-
de van koloniale handel die verbonden was met stukgoed en lijnvaart, en
derhalve enigszins voorspelbaar was, was er in transitohaven Rotter dam
overwegend sprake van massagoed – graan, erts en kolen – en wilde vaart,
met veel minder regelmaat. De laad- en losploegen werkten zestien uur
per etmaal met hooguit anderhalf uur pauze, vaak drie tot vier dagen
achter elkaar tot het schip leeg was. Bij haastklussen kwam het ook wel
voor dat ploegen 24 en soms zelfs 36 uur achter elkaar werkten.3

Het deftige korps der cargadoors en reders had nauwelijks direct con-
tact met het ruwe werkvolk. Zij hielden zich vooral op in hun deftige
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kantoorpanden, troffen elkaar op de Beurs, waar de lading verhandeld
werd, of reisden over de wereld om handelscontacten aan te knopen.
Het ronselen van de bootwerkers en sjouwers – vaak ontwortelde land-
arbeiders van de Zeeuwse en Zuid-Hollandsche eilanden – lieten zij over
aan stuwadoors en andere tussenpersonen – ‘bazen’ – die laad- en los-
werk aannamen. Deze waren vaak zelf afkomstig uit het bootwerkers-
volk en hadden een belabberde reputatie.4 De laagdrempeligheid van
het beroep maakte de arbeiders tot een gemakkelijke speelbal. De onze-
kerheid van de inkomsten leidde tot weinig saamhorigheid en daar
maakten diezelfde bazen handig gebruik van. Met geregeld een enorm
overschot aan werknemers werd er vaak geknoeid bij de uitbetaling. Ze
staken soms een deel van het loon in hun zak, wetend dat de bootwer-
kers van hen afhankelijk waren.5 Cargadoor Antoine Plate zei over de
stouwersbazen: ‘Het zijn natuurlijk geen van allen saletjonkers, maar
ruwe klanten.’6 Er was ook veel alcoholmisbruik onder de bootwerkers.
Een belangrijke oorzaak daarvan was dat de ‘bazen’ kantoor hielden in
kroegen, waar zij het werk verdeelden en het loon uitbetaalden. Niet
zelden was deze eigendom van hemzelf of een familielid, en gold het
ada gium: ‘Die het meeste drinkt, heeft het meeste werk.’7

In 1890 vond naar aanleiding van de vele misstanden rondom de ar-
beids- en leefomstandigheden van het werkvolk – ‘de sociale quaestie’ –
een parlementaire enquête plaats. Daarbij werd ook het ‘Los- en laadwerk
bij zeeschepen’ onderzocht. Naast een aantal vakbondsmannen, een lo-
kale arts, een dominee en de burgemeester, werden ook reders, carga-
doors, stuwadoors, graanhandelaren, pakhuisbazen, sjouwers en schip-
pers gehoord. Ook Müller & Co behoorde tot de ondervraagde partijen,
maar Anton Kröller trad toen niet zelf naar voren. Hij delegeerde deze
taak aan zijn belangrijkste cargadoor Piet Verbeet.8 Deze had een aantal
jaren eerder, toen Willem Kröller nog bij de zaak was, een poging ge-
daan binnen de Vereeniging van Cargadoors de handen ineen te slaan.
De cargadoors deden zelfs een voorstel om zondags niet meer te werken
of in geval van uitzondering een toeslag verschuldigd te zijn die in een
werknemersfonds gestort zou worden. Het voorstel haalde het niet,
maar leidde wel tot verbetering. Voor werken op zondag gold voortaan
150 procent van het loon en het werd door de burgemeester alleen nog in
uiterste gevallen toegestaan.9

Maar onder de leiding van Anton Kröller werd er een hardere en eigen-
zinnigere koers gevaren.10 Op vragen van de enquêtecommissie naar het
drankmisbruik in de haven wees Verbeet er laconiek op dat vervoerders
‘niet de qualiteit [hebben] erg bekrompen van consciëntie te zijn’. Dat er
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af en toe gedronken werd kon hem ‘weinig schelen’. Het ging Müller &
Co om de laagste prijs. Toen de voorzitter van de enquêtecommissie hem
daarop verwijtend ‘eene eigenaardige opvatting […] uitsluitend lettend
op uw geldelijk belang’ toedichtte, merkte Verbeet gelaten op: ‘Men ziet
hier in Rotterdam zooveel, dat men daarover niet altijd in philantropi-
sche beschouwingen kan treden.’11

Müller & Co had zelf in die tijd ook een voorraad jenever op de balans
staan. Deze verdween echter na 1891, toen Kröller samen met de carga-
doors Jan Hudig en Jacq. Visser het initiatief nam om het uitbetalen in
kroegen een halt toe te roepen. Toen stichtten zij de ‘Maatschappij tot op -
richting en exploitatie van lokalen voor bootwerkers en sjouwerlieden’.12

Maar ook het ‘Bootwerkershuisje’, zoals het wachtlokaal op de hoek van
de Boompjes en de Leuvehaven in de volksmond werd genoemd, zou
geen toonbeeld van ordentelijkheid worden. Een voormalige havenman
schreef er later over: ‘De bootwerkers zaten daar bovenop elkaar, gekleed
in hun naar zweet ruikende Engelsleren of bombazijnen werkkleding
met de toen algemeen begeerde zwarte sokschoenen aan de voeten en een
pruimtabak achter de kiezen. ’s Middags lag op de tegelvloer een vijver
van tabakssap van een paar centimeter hoog. De lucht was niet om te har-
den.Elke avond moest de slang erin.’13 Ook het alcoholgebruik onder de
bootwerkers verminderde maar ten dele. Voortaan voeren de kasteleins
met bootjes naar de losplaatsen en boden daar de jenever aan de boot-
werkers aan.14

Niet lang nadat Kröller had meegewerkt aan de oprichting van het
Boot werkershuisje stapte Müller & Co uit de Vereeniging van Carga -
doors. Anders dan voor zijn broer Willem was samenwerken niets voor
de jonge Anton. Tijdens vergaderingen had hij meermaals laten weten
‘zich ten allen tijde volkomen vrijheid van handelen’ voor te behouden
en ‘zich geenzins verbonden’ te achten door overeenkomsten die de carga-
doors onderling sloten. Kröller blies daarmee de cargadoorsvereniging
op.15

Kröllers solistische gedrag leidde er ook toe dat er in 1896 opnieuw
een staking uitbrak onder de bootwerkers in Rotterdam. Op de zuidoever
van de Maas, waar de ertsschepen van Müller & Co gelost werden, waren
door de gemeente elektrische kranen geïnstalleerd zoals die in Enge land
al enige tijd gebruikt werden. Kröller had ze meteen allemaal volledig
afgehuurd, zodat niemand anders ze kon gebruiken. Omdat hij nu min-
der personeel nodig meende te hebben, had hij het aantal arbeiders per
ploeg direct van twaalf naar negen man teruggebracht, en dat pikten de
bootwerkers niet. Zij vonden dat de omvang van de ploegen gelijk moest
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blijven en dat zij anders recht hadden op een deel van de besparingen
van Müller & Co. ‘Laat die ons ook ten bate komen, doch niet alleen het
kapitaal,’ was het devies. Op maandag 16 maart 1896 legden de bootwer-
kers die het ertsschip Drott moesten lossen het werk neer.16

Kröller riep de hulp in van de burgemeester. Dat was sinds een paar
jaar de 56-jarige Frederik s’Jacob, die hem goed gezind was. De liberale
burgervader, afkomstig uit een oud Rotterdams regentengeslacht en
Delfts ingenieur, was net als Antoine Plate en Gerrit Jan de Jongh een
groot voorstander van de ontwikkeling van Rotterdam als transitohaven.17

Hij had zich een aantal jaren eerder als wethouder ook sterk gemaakt om
Müller & Co een eigen ligplaats aan de Koningshaven te gunnen, zelfs
zonder vaste lijnen. Maar er viel weinig te bemiddelen voor burgemees-
ter s’Jacob, want Kröller bleek helemaal niet bereid tot onderhandelen.
Hij hield vast aan zijn eerdere voorstel om de ploegen te reduceren van
twaalf naar negen man, maar wilde eventueel wel een commissie instel-
len bestaande uit de burgemeester, een bootwerker en een functionaris
van Müller & Co die gedurende drie maanden zou toezien of er voldoende
arbeiders werden ingeschakeld bij het werken met de elektrische kranen.

Oproep tot staking en stakingsbriefjes.
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Als extraatje bood Kröller gedurende deze periode alleen een verzekering
tegen ongelukken ‘volgens de voorwaarden eener solide maatschappij’.
De burgemeester legde slechts het voorstel bij de stakers neer.18Wel bood
hij Kröller politiebescherming om zijn ertsboot te kunnen lossen met
twintig arbeiders die in Brabant waren geronseld. Drie dagen later kwam
er zelfs een kanonneerboot van de marine in de Eerste Katendrechtse
Haven te liggen.19

Er was eveneens politie aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de sta-
kers in het Algemeen Verkooplokaal aan de Goudschesingel. Daar werd
Kröller ‘een tweede Napoleon Bonaparte’ genoemd, ‘die rekening houdt
met niets en niemand en alleen zoekt te heerschen’. Met overgrote meer-
derheid besloten de bootwerkers om 10 procent van hun schamele loon
ter beschikking te stellen van een stakingskas. ‘Mocht de firma volhar-
den,’ zo werd besloten, ‘dan zullen we vandaag over acht dagen een kloe-
ker besluit nemen en overgaan tot het stoppen van haar graanboten’.20

Een week later werden de bootwerkers uitgenodigd bij Kröller thuis.
Dit keer door tussenkomst van de hoofdcommissaris van politie. Op za-
terdag 28 maart 1896 om tien uur ’s avonds meldde een delegatie zich bij
het statige herenhuis aan de Haringvliet. Daar troffen zij een strijdbare
Kröller, die hun vooral intimidatie verweet. De stakers stelden Kröller als
compromis voor om met een ploeg van tien man te gaan werken. Het enige
wat hij daarop antwoordde was dat hij mensen genoeg kon krijgen, met
of zonder tussenkomst van een baas, en dat hij eerstmet zijn compagnon
moest overleggen.Dinsdag zou hij erop terugkomen.21 Aan politiecom-
missaris Voormolen stuurde Kröller vervolgens een kort verslag van zijn
bespreking, dat hij eindigde met de veelbetekenende woorden: ‘Van on-
ze plannen liet ik natuurlijk niets los.’22 Kröller bleek namelijk weder-
om niet bereid tot onderhandelen en dreef zijn zin door. Op die bewuste
dinsdag bleek dat hij 150 man van buiten de stad had aangetrokken die
hij een vast loon bood van 15 gulden per week voor twaalf uur per dag,
gratis geneeskundige behandeling en verzekering tegen invaliditeit,
ongelukken en ziekte.
De stakers waren met stomheid geslagen en kwamen de volgende dag

opnieuw bijeen. Er werd een doemscenario geschilderd, waarbij een groot
deel van de Rotterdamse bootwerkers nu ‘aan de honger werd prijsgege-
ven’. De concurrentie zou het voorstel van Müller moeten volgen en er
zou ‘een toestand van verwarring en anarchie, een hongeroproer’ ont-
staan. Feit was echter dat de stakingskas inmiddels leeg was en dat er
voor een uitbreiding van de boycot naar de graanschepen van Müller & Co
geen geld meer was, laat staan voor het uitroepen van een algemene sta-
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king. Het was voorlopig de laatste bijeenkomst. De staking had een ave-
rechts effect gehad, behalve dat diezelfde avond nog werd besloten tot
de oprichting van de Nieuwe Bootwerkersbond, met een eigen krant: De
Bootwerker.23

Kröllers geniepige optreden zette een kettingreactie in werking. Met
zijn vaste ploegen en gefixeerde beloning kon hij nu inderdaad goedko-
per werken, en dat merkten zijn concurrenten meteen. Ruim een maand
na het beëindigen van de staking bij Müller & Co besloot het cargadoors-
bedrijf Jos. De Poorter, dat eveneens erts oversloeg, het stukloon van vijf
naar vierenhalve cent per last te verlagen. Op 7 mei 1896 brak er daardoor
een algemene staking uit onder de bootwerkers in Rotterdam.24De bazen
probeerden in alle haast personeel uit Sliedrecht, Schiedam en Dordrecht
te ronselen om de schepen alsnog te lossen, maar de bootwerkers waren
dit maal beter georganiseerd. Het stakingscomité wist de potentiële on-
derkruipers te overtuigen terug naar huis te gaan.25

Vrijwel onmiddellijk greep burgemeester s’Jacob weer in. Hij kondig-
de een verbod op samenscholing af en liet de volgende ochtend om vijf
uur de klokken luiden om de schutterij onder de wapenen te roepen. Die
moest de kaden aan de noordzijde, waar vooral het stukgoed werd ge-
lost, bewaken. Pantserschepen van de marine voeren de haven binnen.
De Kortenaer kwam voor het Bootwerkershuisje te liggen. Het leek wel
oorlog.26 Een ooggetuige herinnerde zich: ‘De Boompjes was gevechts -
terrein en was afgezet door schutters en mariniers […]. Voor de afsluitin-
gen waren samenscholingen van stakende, verbitterde mannen.’27

Kröllers voorstel voor vaste ploegen met een vast loon en verzekering
tegen ongelukken leek misschien modern, het legde een bom onder de
bestaande werkwijze in Rotterdam. Hij had als enige zo veel erts te los-
sen dat hij zich dit kon veroorloven.28 Bovendien probeerde hij op deze
manier de macht van de ‘bazen’ terug te dringen.Geen wonder dat het

Een samenscholing van bootwerkers.  De schutterij verspert de doorgang.
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gerucht ging dat de grote stuwadoor Peter Thomsen de stakers geld zou
hebben geboden om het werk bij Müller & Co neer te leggen, hetgeen de
laatste weer afdeed als een ‘pertinente leugen’.29 Maar ook de bootwer-
kers zelf zagen niets in het plan van Kröller. Het vaste loon van 15 gulden
per week lag ver onder het maximum van dertig gulden dat zij in een
goede week konden verdienen, maar ook een paar gulden onder datgene
wat een bootwerker gemiddeld per week mee naar huis bracht.30 Dat hij
daartegenover verzekeringen voor ziekte en ongelukken stelde, vonden
de bootwerkers niet interessant. Sterker nog, zijn voorstel werd gezien
als een poging de vrijgevochten bootwerker in een keurslijf te duwen.
‘De moralist Kröller’ zou het volgens sommigen ‘voortaan de mannen
onmogelijk maken een deel van het loon te verzwijgen’, waardoor ‘moe-
der de vrouw precies [kon] uitrekenen wat er wekelijks aan glaasjes gin
en bier afgaat’.31

Anton Kröller kreeg het zwaar te verduren in Rotterdam. Hij had zich
in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en alle partijen tegen zich in
het harnas gejaagd. Het meest wrange was nog wel dat bijna alle andere
cargadoors en reders getroffen werden door de algemene staking van de
losse bootwerkers, maar dat ondertussen de vaste ploegen van Müller &
Co gewoon doorwerkten.32

Door zijn halsstarrigheid groeide Anton Kröller bij de arbeiders uit
tot symbool van de klassenstrijd, hetgeen hij aan den lijve ondervond
toen hij op donderdag 14 mei van de Beurs terug naar zijn kantoor aan het
Willemsplein wilde lopen. Hij trof buiten een verhitte menigte bootwer -
kers die hun woede op hem wilde koelen. Het Rotterdamsch Nieuwsblad
schreef: ‘Op het Beursplein hadden zich vanmiddag een aantal groepen
werkstakers verzameld. Toen de heer A.G. Kröller, chef der firma Müller
& Co, de Beurs verliet, werd hij uitgejouwd en het zou tot handtastelijk-
heden zijn gekomen, wanneer hij niet zijn toevlucht op de tram gezocht
had. Bij het Boijmansplein hielden een paar honderd personen de tram-
wagen aan. De koetsier sloeg met zijn zweep op de aanhouders in, poli-
tie en een detachement schutterij kwamen er bij en wisten ruim baan te
maken. De wagen kon toen zijn weg voortzetten, achtervolgd door een
joelende menigte.’33 Kröller was vervolgens vanuit de tram het politie-
bureau binnengevlucht, waar hij zich enige uren schuilhield. Daar kwam
tegelijkertijd de melding binnen dat in het café van de Deutsche Verein
een vrouw aan omstanders een revolver had getoond, waarbij ze had ge-
zegd: ‘Ik zal die kerel wel neerschieten.’34

Die ochtend was er op de Beurs een vergadering geweest van reders en
cargadoors. Die waren inmiddels bereid de havenarbeiders voor de rest
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van het jaar een stukloon te garanderen van vijf cent per last, als het
werk maar hervat werd. Ook Kröller deed toen een knieval, zij het een
heel kleine. Hij was bereid de losse bootwerkers hun oude stukloon te-
rug te geven, maar behield voor de ploegen die hij nu aan het werk had
het vaste loonstelsel. Maar de bootwerkers die op vrijdag 15 mei in een ‘tot
stikkens toe gevuld’ Verkooplokaal opnieuw bijeenkwamen, hadden
geen vertrouwen dat Kröller in dat geval ooit nog werk zou geven aan
losse arbeiders en altijd eerst zijn vaste ploegen aan het werk zou zetten.
Er was maar één conclusie mogelijk: Kröllers systeem van vaste betaling
moest geheel van tafel en ‘het oude loon’ moest terug. De staking werd
doorgezet. Inmiddels was bijval gekregen van de binnenschippers, die
beloofden geen lading voor Müller & Co meer te vervoeren. Tachtig werk -
willige boeren die met de trein uit Bergen op Zoom waren aangevoerd,
werden met succes teruggestuurd.35

Ook buiten Rotterdam oogstte de staking ondertussen veel bewonde-
ring. Uit Amsterdam kwam Henri Polak van de Diamantwerkersbond
over om zijn steun te betuigen. Uit Liverpool was de gewezen vakbonds-
leider en parlementslid John Havelock Wilson gearriveerd.36De voorzit-
ter van de Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond riep die middag
zijn leden op: ‘Als jullie overtuigd bent van de groote grieven, gaat dan
met je vrouwen naar de burgemeester, en laat die getuigen, dat je van je
loon niet bestaan kunt. Als arbeiders moet je je vrouwen er heen sturen.
Dan kunnen ze zien dat je vrouw en kinderen armoede hebben.’37

De volgende ochtend verzamelden zich enige honderden bootwerkers-
vrouwen voor het kantoor van Müller & Co op het Willemsplein. Van -
daar trok een aanzwellende stoet naar het huis van burgemeester s’Jacob.
Die liet drie van de vrouwen binnen. Hij zei echter niets te kunnen be -
tekenen, en voorlopig alleen de orde te handhaven. Daarop gingen de
vrouwen terug naar het kantoor van Müller om nogmaals hun ongenoe-
gen kenbaar te maken, en daarna, door het kordon van schutters heen,
via de Boompjes, waar voor het pand van de Bootwerkersbond nog een
ovatie werd gegeven, naar het woonhuis van Anton Kröller aan de Ha -
ring vliet. 38

Ook Kröller liet de bootwerkersvrouwen binnen. Zij bleken zich vol-
ledig te hebben vastgebeten in het idee dat hij een deel van het verdien-
de geld wilde achterhouden. Ze vertelden hun lotgenoten twee dagen
later dat ze hadden geprobeerd Kröller ervan te overtuigen ‘even goed
bekwaam te zijn de verdiende penningen te bewaren voor een kwaden
tijd, als hij’. Een van hen zei dat naar haar mening ‘Kröller de bedoeling
heeft, van het geld dat de arbeiders anders naar de spaarbank konden
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brengen, zelf de rente te trekken, om er zijn paleizen mede te betalen.
Daarvoor kunnen de bootwerkers wonen in hutten, waar besmetting
heerscht, en kan Müller tot over zijn oren in het dons liggen.’ De vrou-
wen was tijdens hun bezoek ook duidelijk geworden dat ze met Kröller
een charismatisch man tegenover zich hadden, die goed kon overtuigen.
Hij had getracht hen te ‘biologeeren’, maar daar hadden ze kranig weer-
stand tegen geboden. Ten overstaan van meer dan duizend vrouwen rie-
pen de aanvoersters hun lotgenoten op: ‘Vereenigt u en zegt tot uw man-
nen: gij moogt niet aan het werk! Müller zal betalen wat je verdient.
Vrouwen en mannen moeten daarvoor samen optreden.’ Bravo’s schal-
den door de zaal.39

Diezelfde zaterdag verscheen een ingezonden stuk van Kröller in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, waarin hij nog eens zijn positie ten opzich-
te van het werkvolk probeerde duidelijk te maken. Kröller stelde zijn
nieuwe stelsel te hebben ingevoerd onder druk van de concurrentie van
Amsterdam en Antwerpen en noemde het opeens ‘een proefneming van
beide kanten’. Maar hij bleef bij zijn standpunt. Aan de vaste ploegen
weigerde hij te tornen. ‘Alle vooruitgang op technisch gebied ware, wat
onze haven betreft, ten doode opgeschreven en zoolang onze firma nog
eenige beteekenis heeft, zullen wij ons in dit opzicht door niemand de
wet laten voorschrijven. Over den loonstandaard heeft – misschien wel

Stakende vrouwen voor de deur bij Anton Kröller.
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in de eerste plaats – de werkman te beslissen, doch over de inrichting van
het werk kan alleen de werkgever, die het verkeer in verband met den
wereldhandel overziet, oordeelen.’40

Vervolgens lukte het Kröller nog heel even verdeeldheid te zaaien on-
der de drie leiders van de Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond, die
hij de volgende ochtend op de Haringvliet ontving. Aan de politiechef
had hij al eerder gezegd ‘dat er nog al ijverzucht onder de heeren onder-
ling bestaat’. En daar had hij nu dankbaar gebruik van gemaakt. Hij prees
twee van hen voor hun oprechtheid en rechtschapenheid, wat door de
derde als een motie van wantrouwen aan zijn adres was geïnterpreteerd.
Deze wilde zelfs zijn functie ter beschikking stellen.41 Kröllers tactiek
werkte, want tegenover de stakers stelde het drietal nu tot de overtuiging
te zijn gekomen dat Kröller ‘nog zoo kwaad niet is. Hij gevoelt dat er on-
der ons veel verkeerde toestanden zijn.’ Gesteund door de overige leden
van het comité stelden zij nu aan de bootwerkers ‘een eerlijke terugtocht’
voor en de volgende dag weer aan het werk te gaan. Een ruime meerder-
heid had de handen opgestoken en voor hervatting van het werk ge-
stemd.
Maar onmiddellijk daarna ontstond er tumult. Verschillende sprekers

namen het woord. Een van hen meende dat het comité ‘gebiologeerd’
was door Kröller. Een ander stelde dat zij ‘hun plicht’ vergeten hadden.
Alle eisen dienden ingewilligd te worden, anders werd het werk niet
hervat. ‘Het is geen eerlijke terugtocht, het is een nederlaag,’ riep hij uit.
Luid applaus volgde en binnen een uur was de stemming volledig omge-
slagen en scandeerden duizenden stemmen: ‘Staken! Staken!’ Voor het
bestuur van de Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond zat er niets an-
ders op dan met die boodschap terug te gaan naar de werkgevers. Een
van de vrouwen stond op en loofde de bootwerkers voor hun vasthou-
dendheid. Ze zei: ‘Vertrouwt nooit op de mooie beloften der heeren. De
geheele handel van Rotterdam staat stil als uw krachtige arm het wil!’42

In een uiterste poging hen weer aan het werk te krijgen, zagen de be-
langrijkste andere reders en cargadoors van Rotterdam zich nu genood-
zaakt via aanplakbiljetten bekend te maken de naleving van Kröllers
aanbod te garanderen ‘als ware de overeenkomst door hen persoonlijk
aangegaan’. Het manifest was persoonlijk ondertekend door Antoine
Plate en zijn compagnon Visser van Wambersie & Zoon, door Jan Hudig
van Hudig & Veder en door Willem Ruys van de Rotterdamsche Lloyd.
Ze zullen zich nog wel eens achter de oren gekrabd hebben, of ze destijds
met de geforceerde beslissing om Kröller zijn vaste ligplaats te gunnen,
toch niet het paard van Troje hadden binnengehaald.43
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Inmiddels hadden ook de Roomsch-Katholieke Volksbond en de Werk -
mansbond voor Leden van de Nederlandsch-Hervormde Kerk hun volge-
lingen aangespoord tot werkhervatting. Burgemeester s’Jacob liet nog
tweehonderd grenadiers uit Den Haag komen. Acht man bereden politie
en een derde bataljon van de schutterij werden eveneens in stelling ge-
bracht. Engels en Belgisch personeel loste onder bescherming van de
militairen de boten langs de kades. De Nederlandsch-Amerikaansche
Stoom vaart Maatschappij verspreidde een geschrift waarop te lezen
stond dat iedere werkwillige zich uiterlijk op 20 mei bij de firma kon
melden en dat hij anders beschouwd werd ‘geen waarde meer te hechten
aan de hem toegekende plaats op het aannemingsrooster’. Denasm voel-
de zich dan vrij om ‘werkvolk van buitenaf’ aan te nemen.
Tegen deze overmacht aan pressiemiddelen waren de toch al steeds

verder verdeeld rakende bootwerkers niet meer bestand. Op woensdag
20 mei waren stakingsleiders – mannen én vrouwen – nog druk bezig
hun Katendrechtse collega’s te overtuigen om zich aan te sluiten bij de
staking. Er klonken strijdbare leuzen als ‘Mannen van Katendrecht,
neemt een voorbeeld aan de Rotterdammers!’, ‘Gaat niet voor Kröller
aan ’t werk, zoolang hij niet het loon betaalt als de boot leeg is’, en ‘Weg
met Kröller en leve de staking!’. Maar voor de meeste bootwerkers was er
na twee maanden weinig meer te staken over. De arbeid werd simpelweg
overgenomen door anderen, die onder militaire bescherming het werk
uitvoerden. Die middag werd dan ook met ruime meerderheid besloten
het werk te hervatten en was de staking ten einde.44 De Rotterdamse re-
ders en cargadoors zaten tot het einde van het jaar vast aan een stukloon
van vijf cent per last – een kleine triomf voor de bootwerkers – maar de
grote winnaar was Anton Kröller, die zijn doel bereikt had: vaste ploegen.
De Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond, die zo trots was geweest op
zijn erkenning door de werkgevers, ging anderhalf jaar later ter ziele.45

Dat Kröller zich terdege bewust was van zijn rol als aanstichter van de
staking bleek vrijwel direct daarna. De manier waarop hij dat uitte zou
typerend voor hem worden. In plaats van een periode van reflectie, een
tijdje in de luwte, buiten de schijnwerpers, zocht hij actief de publiciteit
en koos voor de aanval in plaats van de verdediging. Dit keer waren niet
de bootwerkers de boosdoeners, maar zijn collega-reders en -cargadoors,
die hij nota bene de kastanjes uit het vuur had laten halen. Het kan de
overwinningsroes geweest zijn of jeugdige onbesuisdheid – hij was nog
maar net 34 jaar – erg tactvol was het in ieder geval niet. In een tijd dat
onomwonden ijdelheid nog absoluut not done was onder zakenlieden
liet Anton Kröller zich uitgebreid portretteren in het nieuwe maand-
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blad De Hollandsche Revue. Dat was een halfjaar eerder opgericht door
journalist Frans Netscher, die zich had laten inspireren door het Engelse
Review of reviews. De enigszins querulante Netscher had eerder in literaire
kringen verkeerd, maar was als redacteur van De Nieuwe Gids door Lode -
wijk van Deyssel zodanig bekritiseerd dat hij zijn heil elders had ge-
zocht en naar Rotterdam verhuisd was.46

In De Hollandsche Revue werd maandelijks het belangrijkste wereld-
nieuws gecombineerd met besprekingen van binnen- en buitenlandse
tijdschriften en aankondigingen van nieuwe boeken en tentoonstellin-
gen. In de rubriek ‘Karakterschets’ werd steeds een prominente figuur
uitgebreid in de schijnwerpers gezet. In de eerdere afleveringen waren
dat dominee Abraham Kuyper, Atjeh-generaal Karel van der Heijden, so-
ciaal vooruitstrevend industrieel J.C. van Marken, kunst- en cultuur-
paus Victor de Stuers, en Netschers eigen literaire leermeester Jan ten
Brink. Nu viel Anton Kröller de eer te beurt.
De eigengereide Netscher hield van polemiek en leefde zich ook nu

helemaal uit. Het verhaal over Kröller en de Rotterdamse staking werd
daardoor één grote strijd tegen de gevestigde orde. Eerst van Netscher
persoonlijk, die zijn collega’s van de landelijke pers de oren wenste te
wassen over hun, in zijn ogen, zwijgzame en afzijdige rol in het boot-
werkersconflict. Daarna richtte Netscher zich – overduidelijk gesouffleerd
door Kröller – op de cargadoors en reders in Rotterdam. Volgens hem
lag de schuld van de staking niet bij Müller & Co. Het bedrijf was slechts
lijdend voorwerp geweest in een technische ontwikkeling die een reduc-
tie van personeel onvermijdelijk maakte. Alle ruimte was er in het artikel
voor de hoofdrolspeler in de staking. Van de zestien pagina’s die ‘Karak -
terschets’ besloeg, was tweeënhalve pagina ingeruimd om het beeld te
schetsen van Müller & Co – en zijn firmant Anton Kröller in het bijzon-
der – als exponenten van de moderne tijd. Daartegenover schilderde
Netscher de concurrentie af als archaïsche schepsels die het tempo van
de vooruitgang niet meer konden bijbenen. Netscher maakte van Kröl -
ler een kleine, dappere David die een moedige strijd voerde tegen een
grote gevestigde, maar wankelende Goliath.
Met een ongekende neerbuigendheid werd een beeld geschetst van

een oude handelselite die het geld tot dan toe al te gemakkelijk verdiend
had, ‘waar gedurende geslachten vader en zoon elkander opvolgen, waar
’t zoon-zijn op zich zelf reeds een carrière is, waar in rustige zelfvoldaan-
heid de zaken als een honingstroompje over de lessenaars vloeien en
waar aanzien en naam, verstand en energie kunnen vervangen’. Müller
& Co had daarentegen onder aan de maatschappelijke ladder moeten be-
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ginnen en geen andere keuze gehad dan in te breken op bestaande ver-
houdingen. Daartoe ‘moest de dikbuikige en zelftevreden deftigheid
worden aangetast, konden eenige door de usance heilig geworden ge-
woonten niet gespaard worden, moesten machtige invloeden onder-
mijnd worden en met oude gebruiken gebroken worden. Daarmee was
de strijd aan den gang!’
Het was een ‘strijd tusschen oud en jong’, schreef Netscher. ‘En die

victorieuse jeugd was aan de zijde van Kröller: hij is het handelsnoodlot,
dat wijst op ’t gevaar van ’t vasthouden aan hetgeen niet meer is van den
nieuwen tijd, en met de nieuwe tijden niet naar nieuwe wegen en nieuwe
middelen uitziet. […] Kröller is er voor aangelegd om zich in het leven te
pousseren; hij behoort tot de jonge veldheeren in den levensslag, die
men op ’t eerste gezicht, bij onmiddellijken aanblik, al met den vinger
kan aanwijzen als te zullen overwinnen. […] Hij heeft een reusachtige
werkkracht, van ’s morgens vroeg en tot ’s avonds laat in het getouw,
haast zonder tijd om te herademen. Hij doorvliegt in de sneltreinen, in
febriele haast, het binnen- en buitenland, heden hier en morgen daar, in
groote cirkels om de uitgebreide vertakkingen zijner zaken heentrek-
kend, komend, gaand, de zaken met handenvol ophalend, meenemend
en in andere handen weer overgevend om ze te doen verwerken. En zoo is
Kröller een voorbeeld van het intellectueel, modern succes in zaken van
het victorieuse geslacht, dat er met de moderne middelen komt, tegen-
over een ouder geslacht dat heen gaat en zich bij zijn aftocht, in zijn
overbodigheid, in kregelige boosheid nog blijft verdedigen.’47

Dat Netscher onder de indruk was van Anton Kröller behoeft verder
geen betoog. Hij lijkt zelfs af en toe helemaal weg te zwijmelen bij het
romantische beeld van de jonge, vernieuwende ondernemer die zich niets
aantrekt van bestaande conventies in zijn bedrijfstak. Sterker nog, hij
laat de oude garde ver achter zich en dwingt deze tot aanpassing. Met zijn
ontwapenende charme en zijn levendige, helderblauwe ogen had de
kleine – hij was 1.70 – maar charismatische Kröller Netscher helemaal in-
gepakt. Charmeren en overtuigen waren Kröllers sterkste wapens, waar
maar weinigen tegen bestand zouden blijken.48

Opmerkelijk was dat er geen foto van de hoofdpersoon bij het artikel
werd geplaatst. Waarschijnlijk wilde Kröller, na zijn eerdere fysieke con -
frontatie met de stakers, liever niet meer op straat herkend worden. Wat
ook opviel in het artikel was de afwezigheid van Gustav Müller, officieel
toch de gelijkwaardige partner in het bedrijf. Het hele verhaal was opge-
hangen aan de persoon Anton Kröller, die door Netscher ‘de ziel’ van de
onderneming werd genoemd. Ook tijdens de staking was Müller niet op
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het toneel verschenen, anders dan dat zijn bestaan door Kröller gebruikt
was om de muitende bootwerkers een paar dagen aan het lijntje te hou-
den, zodat hij zijn vaste ploegen bijeen had kunnen brengen. Alleen hele-
maal in de allerlaatste regel van ‘Karakterschets’ werd er melding ge-
maakt van ene ‘Müller jr.’, door Netscher omschreven als een van de ‘twee
jeugdige, energieke chefs’ van Müller & Co. Het was alsof zijn naam er
op de valreep uit beleefdheid nog even in gefrommeld was.
Uit het artikel sprak echter vooral woede en frustratie van Anton

Kröl ler persoonlijk. Alsof de buitenwereld hem de staking had aange-
daan. Hij koesterde een diepgewortelde weerzin tegen de zoontjes van
de firmanten van de bestaande orde der reders en cargadoors, die het al-
lemaal zo veel makkelijker hadden dan hij en die hij wel eens even een
lesje zou leren. Die jaloezie vond mogelijk zijn oorsprong in het feit dat
Anton Kröller, ondanks al zijn zakelijke successen, naar zijn eigen ge-
voel toch niet volledig geaccepteerd werd binnen de Rotterdamse elite.
Want hij mocht dan inmiddels wel behoren tot de rijksten van de stad, hij
kon lid zijn van vrijwel alle belangrijke sociëteiten, en zakelijk de meeste
vooraanstaande Rotterdammers tot zijn kennissenkring rekenen, in de
privékringen van de Rotterdamse upper class werd de nouveau riche
Kröller met zijn net iets te grote en overdadig ingerichte huis en zijn
briljanten pinkring niet opgenomen.
Van de vriendschappen die Anton op de hbs en in de buurt had opge-

daan was inmiddels weinig meer over. Dat kwam enerzijds omdat de
Rotterdamse elite een zeer gesloten, bijna incestueus karakter had. Het
was de kleine wereld van de oude handels- en scheepvaartfamilies die al
zo’n 75 jaar de sociale bovenlaag vormden in Rotterdam, en die allemaal
onderling met elkaar getrouwd waren. Het was de kring waar Kröllers
vader vroeger voor gewerkt had en die zelden een nieuwkomer toeliet.
Voor Anton Kröller was het bijna onmogelijk om opgenomen te worden
in de inner circle van de Rotterdamse bovenlaag. Voor een telg uit een
van de oude Rotterdamse geslachten was die geslotenheid een vanzelf-
sprekendheid: ‘Dat was niet uit eenige hoogheid of standvooroordeel 
– daar was men opmerkelijk los van – maar omdat men eenmaal een
groote familie vormde, waartoe men behoorde of niet behoorde.’49

Kröllers jeugdvrienden behoorden allemaal tot deze kleine kring. De
moeder van Dirk Hudig was een Mees. Hij trouwde met een meisje
s’Jacob, wier moeder een Rochussen was. Abram van Dorp was getrouwd
met Elizabeth van Vollenhoven, afkomstig uit een vooraanstaande Rot -
terdamse familie. Haar moeder was een Van Rijckevorsel. Lambert Mees
was weer getrouwd met een nicht van Abram van Dorp. Rederszoon Johan
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Bonke bleef weliswaar zelf ongetrouwd, maar ook hij had een invloed-
rijke vader die onder andere commissaris bij de Nederlandsch Ameri -
kaansche Stoomvaart Maatschappij was.50

Anton Kröller had deze vier schoolvrienden in wisselende combina-
ties gevraagd als getuigen bij de geboorte van zijn eerste drie kinderen.
Maar toen diezelfde jongens Mees, Van Dorp en Hudig begin jaren ne-
gentig zelf trouwden en kinderen kregen, werd Anton Kröller niet één
keer als getuige teruggevraagd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Johan Bonke, die getuige was bij een van de kinderen Mees, en Mees die
weer getuige was bij een de kinderen Van Dorp. Vooral de laatste, die zelf
bij alle drie de kinderen van Kröller getuige was, had uitgebreid de mo-
gelijkheid om zijn schoolvriend in ieder geval één keer uit te nodigen.
Hij kreeg maar liefst vijf kinderen. Maar Van Dorp gaf de voorkeur aan
andere vrienden uit dezelfde kring als Philip van Ommeren, Johan van
Vollenhoven, Gerrit van Stolk, René de Monchy, allemaal afkomstig uit
de bekende Rotterdamse handelsgeslachten, en eveneens ‘vrienden’ van
Anton Kröller. De laatste twee waren ook weer getuige bij de geboorte
van de kinderen van Dirk Hudig.51

De jeugdvrienden hadden echter waarschijnlijk nog andere redenen
waarom ze zich in die tijd van Kröller afkeerden. In de zakelijke kringen
in Rotterdam waarin zij verkeerden, was men niet gewend elkaar al te
grote concurrentie aan te doen. Men respecteerde elkaars ‘connectiën’.
En dat was precies wat Anton Kröller niet deed. Al heel snel nadat hij het
roer bij Müller & Co had overgenomen, begon hij de zaken van een aan-
tal van deze families met succes concurrentie aan te doen, volgens hem
dus noodzakelijk om zijn doel te bereiken.52

Zo wist Kröller met zijn Batavierlijn het transport op Engeland voor
Van der Bergh’s Margarinefabrieken af te snoepen van de familie Van Om -
 me ren.53 Hudig & Pieters, waar Dirk Hudigs vader firmant was geweest,
kreeg er als vertegenwoordiger van de Hollandsche IJzeren Spoorweg -
Maatschappij een sterke concurrent bij toen Müller & Co in Rotterdam
de Staatsspoorwegen ging vertegenwoordigen en deze uitnodigde deel
te nemen in de Batavierlijn.54 De familie De Monchy, die in Rotterdam
samen met de bevriende familie Horstmann in Charlois de opslag van
vooral Amerikaanse olie beheerste, werd onaangenaam verrast toen
Kröl ler een vergunning bleek te hebben gekregen voor de opslag van
Russische olie. Hij kreeg dertigduizend vierkante meter toegewezen in
de St. Jansbuitenpolder net ten westen van Charlois. Kröller stapte zelf
nooit in de olieopslag, maar speelde de rechten door aan een Belgische
importeur die zich even later zelfstandig in Rotterdam vestigde.55
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Kröllers stijl en optreden werden door verscheidene Rotterdammers
als buitengewoon agressief ervaren. Ze vroegen zich onderling af waar
hij toch het geld vandaan haalde, maar gingen er vooralsnog van uit dat
zijn zaken blijkbaar ‘prospereerden’.56 De eerder aangehaalde verbitterde
car gadoor was zo getroffen door Kröllers stijl en optreden, dat hij eind ja-
rennegentig meende over hem een notitie voor het nageslacht te moeten
schrijven. Daarin stond onder meer: ‘Zonder in de verste verte de gevoe-
lens te deelen van Frans Netscher die in de Hollansche Revue […] eene
 levensbeschrijving van hem gaf waarin hij als een soort wonder der tegen-
woordigen tijd wordt uitgemeten, houd ik hem voor niet onknap, vlug
van begrip, goed werkman, handig in het vinden van de zwakke zijde van
degene die hij ten onder wil brengen, knap prater maar grenzeloos eer-
zuchtig, hoogst onverschillig in het kiezen van de middelen om zijn doel
te bereiken (niet kieskeurig), bij voorkeur de zwakkeren vervolgend, ie-
mand wiens grootste genoegen het schijnt te zijn eens anders zaken te
bederven op welke manier dan ook om te trachten op die manier een ge-
deelte daarvan voor zichzelven te verwerven.’57

Een minderwaardigheidscomplex hield Kröller niet over aan zijn bui -
ten sluiting in Rotterdam. Integendeel, het maakte hem alleen strijdbaar-
der in zijn imaginaire strijd tegen de gevestigde orde en binnenskamers
was hij er maar wat trots op ‘de kliek in Rotterdam gebroken’ te hebben.58

Kröller had waarschijnlijk al veel eerder aangevoeld dat hij sociaal altijd
een buitenstaander zou blijven in de Maasstad, want al in 1893 vroeg hij
het lidmaatschap aan van De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte in
Den Haag. Zijn Indische zakenvrienden De Jong en Maclaine Pont wa-
ren daar eveneens lid.59

Anton en Helene Kröller kregen in 1897 een vierde kind, het relatieve
nakomertje Robert Anthony – roepnaam Bob. De getuigen bij diens ge-
boorte waren niet meer afkomstig uit de kring van Kröllers jeugdvrien-
den. Het waren diezelfde Christiaan de Jong en bankier Willem de Ridder,
mannen aan wie hij zakelijk iets had. Bob Kröller werd zelfs vrijwel  zeker
vernoemd naar een andere zakenrelatie van zijn vader, een van de ge-
broeders Laming, door wiens steun hij de Batavierlijn had kunnen over-
nemen.60

Door zijn daadkracht en voortvarendheid bleef Kröller echter onver-
minderd populair bij het toenmalige stadsbestuur van Rotterdam, dat
de ontwikkeling van de transitofunctie van de haven zo sterk omarmde.
Dat bleek ook weer toen hij op 21 juli 1897 met een belangrijk gezelschap
in het stoombootje Columbus van de Nederlandsch-Amerikaansche
Stoom vaart Maatschappij door de Rotterdamse haven voer. Aan boord
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was een buitenlandse delegatie bestaande uit de Roemeense minister
Bratiano van Publieke Werken en diens directeuren van de staatsspoor-
wegen en scheepvaartzaken. De Rotterdamse vertegenwoordiging be-
stond uit burgemeester s’Jacob, directeur Gemeentewerken Gerrit Jan de
Jongh, het bestuur van de Kamer van Koophandel en de havenmeester.
Ook Jacob Cluijsenaer van de Staatsspoorwegen was erbij. En de consul-
generaal van Roemenië, Carl Rommenhöller, een tot Nederlander gena-
turaliseerde zakenman, die aan de basis stond van de koolzuurindustrie
en overal in Noordwest-Europa fabrieken bouwde. Rommen höller woon-
de in die jaren in Rotterdam. Gastheren van het gezelschap waren Antoine
Plate en Anton Kröller, die zich in de laatste onderhandelingsfase be-
vonden met de Roemeense regering om voor haar nieuwe staatsrederij
Rot ter dam in plaats van Antwerpen of Amsterdam als overslaghaven
van graan in Noordwest-Europa kiezen.61

Graan was booming business. Door de sterke bevolkingsgroei, de in-
dustrialisering en verstedelijking waren veel West-Europese landen al-
lang niet meer in staat in hun eigen graanbehoefte te voorzien. Voor gerst,
haver en rogge waren de meeste landen nog wel enigszins zelfvoorzie-
nend, maar tarwe moest op grote schaal uit het buitenland worden ge-
haald. Engeland importeerde driekwart van zijn behoefte aan tarwe,
Duitsland 35 procent, België en Nederland zelfs meer dan 80 procent.
Ook landen als Frankrijk en Italië waren voor eenachtste van hun tarwe-
verbruik aangewezen op het buitenland.62 Amerika, Argentinië en
Rusland, op de voet gevolgd door Hongarije, Roemenië en Canada, met
uitgestrekte gebieden aan vruchtbare, nog niet uitgeputte landbouw-
grond, ontwikkelden zich in die tijd tot graanschuren van de wereld.63

Anton Kröller was er door Antoine Plate bij gehaald toen Rotterdam
de boot dreigde te missen. Antwerpen was namelijk veruit in het voor-
deel doordat er toen al grote hoeveelheden stukgoed met bestemming
Roe me nië vanuit de Belgische havenstad vertrokken en er daar dus al re-
tourvracht beschikbaar was. Dat was onder meer een gevolg van het feit
dat de Nieuwe Waterweg telkens verzandde en onvoldoende diepgang
bood voor de steeds grotere oceaanstomers van vooral de Duitse rederij-
en. Deze hadden dan ook Antwerpen uitgekozen als haven waar zij op
hun intercontinentale reizen vracht uit Midden- en Zuid-Duitsland op-
pikten, diedaar per trein werd aangevoerd.
Rotterdam had telkens nul op het rekest gekregen bij verzoeken aan

de Nederlandse regering om de diepgang van de Nieuwe Waterweg te
vergroten. Het was burgemeester s’Jacob, zelf als Delfts ingenieur be-
trokken geweest bij de verbetering van het Merwedekanaal en de aanleg
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van een aantal spoorlijnen, die direct na zijn aantreden besloot dat de
Maas stad zelf 10 procent van de kosten zou dragen, waarna het Rijk be-
reid bleek het overige deel te financieren. De baggerwerkzaamheden
waren nu in volle gang om de Nieuwe Waterweg van vijf naar tien meter
te verdiepen.64

Om de Roemeense stoomvaartlijn met haar nieuwe schepen richting
Rotterdam te dirigeren hadden de regering en de Kamer van Koop han -
del aanvankelijk cargadoor Daan Ruys naar Boekarest gestuurd om de
Rotterdamse zaak te bepleiten. Hij bleek de zaak echter geen goed te heb -
ben gedaan. Hij bezat – net als Müller & Co overigens – ook een filiaal in
Antwerpen en had er weinig belang bij het Roemeense graan via Rotter -
dam te leiden. Bovendien wist Ruys niet waar hij plotseling Rotterdamse
retourvracht vandaan zou moeten toveren. Minister van Buitenlandse
Zaken en kabinetsvoorzitter Joan Röell trok daarop bij Antoine Plate
aan de bel, want inmiddels was al een jaar verstreken sinds de eerste con-
tacten met de Roemeense regering waren gelegd. De verschillende haven -
steden waren al meermaals bezocht.65

Voor de jonge Kröller zouden het zijn eerste contacten met diploma-
tieke kringen worden, en dat bleek hem uitstekend af te gaan. In een uit-
gebreid memorandum dat Plate en burgemeester s’Jacob aan hun liberale
partijgenoot Röell overhandigden, werd door hem in heldere bewoordin-
gen uiteengezet dat Antwerpen inderdaad in het voordeel was, en Rot ter -
dam alleen aantrekkelijker zou worden als de Roemenen op grote schaal
Westfaalse kolen zouden gaan kopen, die via de Rijn en Rotterdam als
retourvracht mee terug genomen konden worden. De hoofdstad kwam
volgens Kröller op geen enkele wijze voor het graantransport in aanmer-
king. ‘Amsterdam moge van groote beteekenis zijn als centrum van den
Nederlandschen kolonialen Handel,’ schreef hij laatdunkend, ‘voor lijnen
als de onderhavige biedt het in geen enkel opzicht eenig voordeel boven
Rotterdam, doch mist de groote natuurlijke voordeelen, uit de geo -
graphische ligging van Rotterdam voortspruitende.’66

Binnen enkele maanden nadat hij door Plate was ingeschakeld, wist
Kröller een vijfjarig leveringscontract tot stand te brengen tussen Roe -
me nië en het Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat (rwks), het kar-
telverband van een aantal grote Duitse kolenmijnen. Dit tot grote irrita-
tie van Engeland, dat tot dan toe de Roemeense staat van kolen had
voorzien, en meende dat het jonge land hiermee partij koos in de econo-
mische wedijver tussen de beide grootmachten.67 Kröller liet zijn onder-
neming daarnaast nog een vrachtgarantie aan de Roemeense regering
afgeven, waardoor het risico van een tekort aan retourlading volledig
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werd weggenomen. In ruil daarvoor eiste hij wel de agentuur op voor de
Roemeense staatsrederij in Rotterdam.68

Roemenië koos eind juli 1897 definitief voor Rotterdam als overslag-
haven voor zijn graan. Antoine Plate, die het jaar erop voorzitter van de
Rotterdamse Kamer van Koophandel werd, zou het als een van de groot-
ste successen uit zijn loopbaan beschouwen.69 Minister Bratiano kreeg
thuis nog wel de nodige kritiek te verduren, omdat hij het contract met
Müller & Co gesloten zou hebben zonder parlementaire goedkeuring.
Zijn politieke tegenstanders beschuldigden hem ervan de overeenkomst
onrechtmatig gesloten te hebben en verzochten om een onderzoek. De
zaak liep met een sisser af en Kröller kon weer een prestigieuze rederij
aan zijn palet van vertegenwoordigingen toevoegen.70

De vrachtgarantie bleek een gouden greep. Müller & Co moest wel -
iswaar eenmaal uitbetalen onder het contract, maar die kosten werden
ruim schoots gecompenseerd door de aantrekkelijke verdiensten die er
tegenover stonden. Deze bedroegen in 1898 al 20 procent van de scheep-
vaartinkomsten van Müller & Co. Bovendien kreeg de firma ook nog
eens een flinke commissie voor de Duitse kolenleveranties.71

Vier jaar later, toen koolzuurfabrikant Carl Rommenhöller Neder land
weer verliet, nam W.H. Müller & Co het consulaat van Roemenië van
hem over. De prestigieuze, maar tijdrovende functie van consul-generaal
gunde Kröller aan zijn zwager Gustav Müller. Zelf nam hij alleen de on-
derscheiding tot Ridder van de Ster van Roemenië in ontvangst.72 In de
praktijk werd het consulaat vooral gevoerd door de speciaal daarvoor
aangenomen secretaris Charles-Albert Cocheret, zoon van Kröllers leraar
Frans op de hbs, die de diplomatieke taal vloeiend beheerste.73 De jaar-
lijkse Rapports Consulaires, die in de traditie van Rommenhöller door Mül -
ler & Co werden voortgezet, en uitdijden tot lijvige, prachtig verzorgde
boekwerken, werden een begrip. Ze stonden vol nuttige Nederlandse
handelsinformatie en -statistieken en waren steevast voorzien van mooie
foto’s van de nieuwste technische ontwikkelingen op haven- en vervoers-
gebied. Het consulaatsbureau fungeerde als eigen economische onder-
zoeksdienst van Müller & Co.74

Na Roemenië volgden Siberië en Rusland als gebieden waar Kröller
graan vandaan begon te halen. We zouden het nu emerging marketsnoemen.
Onder tsaar Alexander iiwas de lijfeigenschap afgeschaft en steeds meer
landbouwgrond werd door grootgrondbezitters verkocht of verhuurd
aan particuliere boeren en kleine agrarische gemeenschappen. Net als in
Roemenië had de tsaar immense bedragen geïnvesteerd in de aanleg van
spoorwegen – maar liefst vijftigduizend kilometer, veelal met buiten-
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lands kapitaal gefinancierd – waardoor nieuwe vruchtbare gebieden in
het zuiden van Rusland en in West-Siberië bereikbaar werden. Het ver-
voer via Sint-Petersburg en Archangel ging met schepen van de Amster -
damse knsm, waarvan Müller & Co de Rotterdamse agentuur bezat, van -
af de Zwarte Zee met de Roemeense lijn.75

Aanvankelijk liep de Russische landbouw technisch ver achter bij die
van ’s werelds grootste graanexporteur de Verenigde Staten. In Rusland
ging bijna alles nog met de hand, de ploeg had zijn intrede nog nauwe-
lijks gedaan. Maar door de veel lagere loonkosten kon Rusland toch goed
meekomen in de internationale concurrentie. De telegrafie zorgde er
vervolgens voor dat Russische boeren bij aankomst op de markt wisten
wat de actuele prijs van tarwe in Amerika was, waarna ze de cents per bushel
razendsnel omrekenden in kopeken per poed.76 Kredietverlening door
de Russische staat maakte het exporteurs daarna gemakkelijk. Het Rus -
sische graan was weliswaar minder zuiver dan het Amerikaanse, maar
daar werd in de prijsvorming op de markt in Londen en New York reke-
ning mee gehouden. De Russische export groeide in die jaren zo snel dat
het land in 1903 Amerika als ’s werelds grootste graanexporteur voorbij
streefde.77 Rotterdam werd een van de belangrijkste Europese overslag-
havens voor graan. Kwam in 1885 nog maar iets meer dan 600.000 ton
graan in de Maasstad binnen, tien jaar later was die hoeveelheid verdrie-
voudigd en in 1905 bedroeg deze al 3,4 miljoen ton.78

In augustus 1899 meldde de Nieuwe Rotterdamsche Courant: ‘Nu het Si -
be risch spoorwegnet tot aan het meer Baikal voltooid is en sedert Juni
ook de in het Noorden aansluitende spoorweg Perm-Kotlas in exploitatie
is gekomen, wenscht de Russische regeering den export van Siberische
producten en vooral Graan, via Archangel, krachtig te bevorderen. […] De
te Archangel benodigde scheepsruimte van de in aanmerking komende
havens van het vasteland en ook van Engeland, zal worden gesteld door
de firma W.H. Müller & Co, te Rotterdam, met wie dezer dagen te Peters -
burg […] de definitieve overeenkomst te dezer zake werd gesloten.’79

Door zijn toenemende rol in de overslag van massagoed in Rotterdam
raakte Kröller rond de eeuwwisseling tevens betrokken bij de doorvoer
van goederen via de Rijn. Dat transport was grotendeels in handen van
kleine Nederlandse en Duitse particuliere beurtschippers, die onder druk
van de marktomstandigheden steeds meer tegen elkaar dreigden te
worden uitgespeeld. Ook nu weer ontstond een ernstig conflict en werd
er een aantal dagen gestaakt. Op verzoek van Kamer van Koophandel-
voorzitter Plate wierp Anton Kröller zich op om namens de cargadoors
en expediteurs de onderhandelingen te voeren, voor de schippers het
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moment om zich tot een bond verenigen. Een belangrijk thema voor de
overwegend gereformeerde schippers was de zondagsrust, die de koop-
lieden het liefste zagen verdwijnen, zodat er volcontinu geladen en ge-
lost kon worden. Voor atheïst en pragmaticus Kröller betekende dit on-
derwerp weinig, maar boze schippers wierpen hem tegen dat als de
expediteurs vasthielden aan hun eisen, zij zich daarover eens tegenover
‘den Grooten Baas’ zouden moeten verantwoorden. Voor de Kamer van
Koophandel was belangrijk dat er uniforme voorwaarden werden ge-
schapen waaronder voortaan lading via de Rijn naar Duitsland ver-
scheept werd. Maar daarin slaagde Kröller niet geheel. In het door hem
bereikte compromis stond dat iedere schipper zelf maar moest bepalen
of hij zondags wilde werkenof niet.80

Niet veel later zou blijken dat er een reden was waarom de ongelovige
Kröller coulanter was geweest dan een aantal expediteurs gehoopt had.
Kröller, die vaker een dubbele agenda zou blijken te hebben, had tegelij-
kertijd een groot belang genomen in de Mannheimer binnenvaartrederij
Fendel, en deed datzelfde even later met de Luikse scheepvaartonderne-
ming Veuve Chainaye Discry. Müller & Co zou, anders dan bijvoorbeeld
de Steenkolen Handels-Vereeniging, nooit zelf een Rijnvloot bezitten,
maar verdiende daarna als agent en aandeelhouder van de twee grote
binnenvaartrederijen goed geld aan het transport via de Rijn richting
Duitsland en België.81

Voor Anton Kröller stopte zijn betrokkenheid bij de grote internatio-
nale graanstromen echter niet bij het transport en de op- en overslag.
Aangetrokken door de veel hogere waarde in vergelijking tot ijzererts en
kolen, en de lagere gevoeligheid voor transportkosten, stapte hij rond de
eeuwwisseling ook zelf in de graanhandel, een activiteit die in de weinige
levensbeschrijvingen die er van hem bestaan volledig – en naar nog zal
blijken met reden – werd weggelaten.82

Direct nadat hij agent was geworden voor de Roemeense staatsrederij
had hij een belang genomen in het in Londen gevestigde cargadoorsbe-
drijf L. de Rin & Mack, dat al jaren graan vervoerde van Roemenië naar
Engeland en eigen silo’s en graanelevatoren bezat in de steden Braila,
Galatz en Sulina. Met zakenpartner Luciano de Rin, oorspronkelijk af-
komstig uit Genua, bezat Müller & Co nu een graansilo in Braila, die zij
ambitieus de Danube Grain Elevator noemden.83 Kröller kocht ook pak-
huizen in Sint-Petersburg en in Tsjeljabinsk, een stadje aan de westkant
van de Oeral, gelegen aan de trans-Siberische spoorlijn-in-aanleg. Hij be-
gon via lokale agenten graan op te kopen van lokale Russische en Sibe -
rische boeren.84
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Daarmee was Kröller bepaald niet de enige die Rusland als graanex-
porteur had ontdekt. Vooral rond de Zwarte Zee wemelde het in die tijd
van de handelaren, agenten, commissionairs, exporteurs, speculanten die
geld verdienden aan de uitvoer van Russisch graan.85 Grote goederen-
handelshuizen van joodse origine als André en Louis Dreyfus, die daar-
na meer dan een eeuw lang wereldspelers in de graanhandel zouden zijn,
vonden hun oorsprong in die tijd in de handel rond de Zwarte Zee.86

Kröller bracht zijn graanhandel onder bij het Londense filiaal van
Müller & Co, dat hij na de overname van de Batavierlijn had onderge-
bracht in een aparte dochtervennootschap. W.H. Müller & Co (London)
Ltd. werd gevestigd aan Bury Street, in het centrum van Londen, recht
tegenover de Baltic Mercantile & Shipping Exchange, de grote Londense
beurs voor grondstoffen en scheepslading. Deze beurs, die vandaag nog
altijd bekend is vanwege de toonaangevende Baltic Dry Index, een belang-
rijk graadmeter voor de stand van wereldeconomie, was net ontstaan uit
een fusie tussen een aantal oude, concurrerende grondstoffenbeurzen.
De Baltic nam in die tijd de functie als marktplaats voor scheeplading en
handel over van de lokale beurzen van Amsterdam, Rotterdam en Ant -
werpen. Van de beurs op St. Mary Axe, was het maar een paar passen lo-
pen naar het gebouw van Lloyd’s, waar de verzekeringen voor dezelfde
transporten verhandeld werden.87

Vrijwel alle graanhandelaren in Londen hadden hun kantoor vlak bij
de Baltic, omdat het op de beursvloer verboden was graanmonsters te to-
nen. Die bezichtigde men ten burele van de handelaren zelf.88 Daarnaast
bood Kröller zijn graan aan op de beurs van Mannheim, destijds samen
met Hamburg de grootste binnenlandse handelsplaats voor graan in
Duitsland.89 Dat Kröller zijn graanhandel in Londen vestigde en niet in
Rotterdam is geen toeval. De handel in Russisch graan liep in die dagen
nog volledig via Londen, met contracten onder Engels recht.90 Dit zeer
tot ongenoegen van de Duitse graanhandelaren, die bij arbitrage vaak
het gevoel hadden benadeeld te worden. Er moest bij Russisch graan ook
nogal eens tussenbeide gekomen worden, omdat er veel sprake was van
bijmenging. Juist in die tijd werd er intensief onderhandeld met het
Rotterdamse Comité van Graanhandelaren om tot een nieuwe standaard
tekomen tussen exporteurs, importeurs en verladers, waarbij de arbitrage
uit Engeland werd weggehaald. In 1903 kwam het zogeheten Duits-Neder -
 landse contract tot stand, dat de Europese graanhandel met Duits land
tot in lengte van jaren zou beheersen.91

Dat Anton Kröller een rol speelde bij de totstandkoming van dit con-
tract blijkt niet, maar indirect oefende hij door zijn steeds toenemende
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handel uit Noord-Rusland, Siberië en Roemenië wel druk uit om tot be-
tere overeenkomsten te komen. Lid van het Rotterdamse Comité van
Graanhandelaren werd hij nooit. Daar had hij geen enkele behoefte aan.
Hij vervoerde en verkocht graan als massagoed via de beurzen in Londen
en Mannheim, waarbij Rotterdam slechts diende als plaats van over -
slag.92 Een andere belangrijke reden waarom Kröller ook daarna zijn
goederenhandel in Londen liet, was de beschikbaarheid van financie-
ring. Hij haalde weliswaar kapitaal op voor zijn ondernemingen in Neder -
land, de markt voor handelskredieten – acceptances – lag in Londen. Deze
werden hem vooral verstrekt door Duitse en Oostenrijkse banken die
zich in Londen gevestigd hadden en Engelse banken zware concurren-
tie aandeden.93

Van Russisch graan was de stap naar Russisch hout niet heel groot.
Kröller kwam in diezelfde tijd in contact met ene prins P.M. (Pjotr) Wol -
konski, die eigenaar was van een houtzagerij in Rybinsk, iets ten noor-
den van Moskou, gelegen aan de Wolga, waar veel overslag van goederen
plaatsvond richting de Baltische Zee. Müller & Co bezat al de agentuur
voor de Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij, en voegde
hier nu hout uit Rybinsk aan toe. Kröller verleende Wolkonski vanuit
Londen voorschotten om de export te financieren.94

Pjotr Wolkonski was afkomstig uit een adellijk geslacht van hoge mi-
litairen die nog gediend hadden onder de tsaren Alexander i en Nicolaas i.
Hij fungeerde, samen met nog een aantal van zijn adellijke Russische
vrienden, sindsdien als zakelijk ambassadeur in dit voor Kröller nog on-
bekende land.95 De prins, een opmerkelijke verschijning met een grote
zwarte baard, zou daartoe jarenlang kantoor blijven houden bij Müller
& Co aan Bury Street, waar voor het overige personeel niet altijd duidelijk
was wat zijn bezigheden precies inhielden. Voor Anton Kröller vormde
Wolkonski echter een essentiële schakel bij het krijgen van de juiste in-
gangen in een land waar weliswaar de onderste lagen van de bevolking
snel emancipeerden, maar dat tegelijkertijd nog steile aristocratische
verhoudingen kende.96

Zo groeide Anton Kröller, die begonnen was als erfgenaam van een
kleine cargadoor en middelgrote handelaar in ijzererts, in tien jaar tijd
uit tot een belangrijk speler in drie van de vier massagoederen die Rot -
ter dam als transitohaven groot maakten: ijzererts, graan en hout.97 In
de kolenhandel zou Müller & Co nooit een erg grote speler worden. Hoe -
wel het logische retourvracht uit Duitsland leek, zag Kröller waarschijn-
lijk al snel in dat voor een machtspositie in kolen een fijnmazig distribu-
tienetwerk noodzakelijk was en dat was nou net niet zijn stiel. Hij was
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vooral transporteur en handelaar in massagoed. Hij verdiende weliswaar
nog jarenlang goed aan het Duits-Roemeense kolencontract en handel-
de op kleine schaal in Engelse bunkerkolen die hij als vracht meenam op
weg naar de havens waar hij erts en graan haalde, maar zijn commerciële
kracht lag vooral in het beleveren van bulkgoederen naar het sterk groei-
ende Duitsland, en transport van landbouwproducten naar Engeland.
Dat hij ooit expliciete afspraken maakte met de grote Steenkolen Han -
dels-Vereeniging (shv) en Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij (ssm)
om niet in hun vijver te vissen, blijkt niet.98

Dat Anton Kröller in zo’n korte tijd in staat was Müller & Co uit te bou-
wen tot zo’n grote handels- en transportonderneming was grotendeels
te danken aan zijn onvermoeibare werkkracht. Kröller was dag en nacht
in touw, en besteedde zijn tijd aan niets anders dan het familiebedrijf.

Advertentie van
Müller & Co uit 1899. 
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Het gebeurde wel dat personeel ’s ochtends vroeg het kantoor aan het
Willemsplein betrad en Kröller al achter zijn bureau aantrof. Op de vraag:
‘Bent u er al?’ kregen zij als antwoord: ‘Nee, ik ben er nog.’99 Anton Kröl -
ler was een workaholic, die gedreven werd door een hang naar grootheid
en macht, al wist hij naar de buitenwereld meestal vooral zijn bescheiden
en ingetogen kant te tonen. De eerdergenoemde Charles-Albert Cocheret,
die zich in zijn latere leven verdienstelijk maakte met geschiedschrijving
van de Maasstad, was een van de weinigen die het ooit waagden zijn her-
inneringen aan zijn jaren bij Müller & Co aan het papier toe te vertrou-
wen. Hij karakteriseerde Kröller daarbij als ‘een rustig, beminnelijk, op-
gewekt en beschaafd man met een aan geen grenzen gebonden gebied
van belangstelling, […] hij was steeds monter en toonde te allen tijde ge-
voel voor humor. […] Hij had zichzelf een leven van harde arbeid opge-
legd en daarnaast bleef hem te weinig tijd over om een noemenswaardig
deel ervan aan vriendschap te kunnen wijden. Zijn taak, of liever het
complex van zijn taken, eiste de complete mens en feitelijk meer dan
dat. Zijn leven is voorbijgegaan in zijn werkkamer, vergaderzalen, gere-
serveerde spoorwegcoupés en hôtels.’100

Naast een heel harde werker was Kröller ook buitengewoon goed in
het delegeren van zaken. Hij zou weliswaar altijd en als enige de belang-
rijke strategische beslissingen bij de firma nemen, maar zodra een besluit
eenmaal genomen was, liet hij de zaken over zijn procuratiehouders, die
goed verdienden, een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid beza-
ten en hem dan ook jarenlang trouw zouden blijven.101 Zijn soms onna-
volgbare dadendrang in de eerste tien jaar als chef van W.H. Müller & Co
impliceerde echter niet dat alles wat Kröller aanraakte ook in goud ver-
anderde. Het tegendeel was eerder waar. Behalve een daadkrachtig en
dwingend ondernemer was hij ook een uiterst impulsief persoon, die
zich snel enthousiast liet maken, maar die er ook veel geld voor over bleek
te hebben om een bestaande machtspositie te breken.
Kröller had in Rotterdam voor het slepen van zijn stoomschepen en

lichters al nooit gebruik willen maken van de diensten van monopolist
L. Smit & Co, het sleepbedrijf uit Nieuw-Lekkerland. Nadat hij de lei-
ding van Müller & Co had overgenomen, had Kröller direct drie eigen
sleepboten aangeschaft, de w.h.m., genoemd naar zijn overleden schoon -
 vader, de Helene en de Mineral.102Met behulp van zijn inmiddels vaste za-
kenpartners Willem de Ridder en Christiaan de Jong richtte Kröller nu
Sleepdienst Hoek van Holland op, gevestigd in Maassluis. Zijn doel was
het sleepcontract dat L. Smit & Co al jaren bezat met de Scheveningse
vissers, die nog geen eigen haven hadden, in de wacht te slepen.
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Er werd weer geld aangetrokken op de kapitaalmarkt en geïnvesteerd
in een grote sleepvloot, waarvan de schepen genoemd werden naar Neder -
landse kustplaatsen als Egmond, Scheveningen, Petten, Zandvoort, Kat -
wijk, Kijkduin en Hoek van Holland. Vervolgens opende Kröller de aan-
val op L. Smit & Co en wist niet alleen een tienjarig contract in de wacht te
slepen om de haringschepen van de Scheveningse vissers naar de haven
van Maassluis te brengen, maar ook om het loodscontract op de Nieuwe
Waterweg van Smit af te pakken.Maar hoe indrukwekkend zijn inbreuk
op het monopolie van L. Smit & Co ook mocht ogen, het was Kröller al-
leen te doen geweest om het breken van diens macht. Sleepdienst Hoek
van Holland was van het begin af aan een zwaar verliesgevende onder-
neming.103

En de Batavierlijn bleek bij nader inzien nou ook niet bepaald de beste
koop. De rederij had sinds 1886 tariefafspraken gehad met een aantal
Engelse en Nederlandse rederijen en spoorwegmaatschappijen. Nadat
Kröller de lijn overnam en de vloot fors had uitgebreid, was een aantal
Engelse rederijen uit het kartel gestapt en was er weer moordende con-
currentie losgebroken op de Londenvaart. De London and Rotterdam
Steamship Company, een van de kartelleden, besloot zelfs haar dienst te
staken, waarop Kröller ook deze lijn opkocht. Vol trots liet hij vervolgens
over Müller & Co in de krant zetten dat ‘het Londen verkeer nagenoeg
door de firma gemonopoliseerd is’.104 Tegelijkertijd had de Batavierlijn
ook een groot haventerrein verworven aan de Custom House and Wool
Quays aan Lower Thames Street in Londen, waar de goederen op- en
overgeslagen zouden gaan worden.105

Maar dat betekende nog niet dat Kröllers veerdienst op Londen profi-
tabel was, want vanuit Engeland bleef men de Batavierlijn felle concur-
rentie aandoen. Tot overmaat van ramp werden door allerlei formalitei-
ten ook de bouwplannen voor de nieuwe havenfaciliteiten in Londen
ernstig vertraagd. Jaar na jaar moest Anton Kröller ondanks stijgende
passagiersaantallen en toenemend goederenvervoer tussen Rotterdam
en Londen, waaronder steeds meer ‘luxepaarden’, de commissarissen en
medeaandeelhouders van de Batavierlijn forse verliezen melden.106

Ook Kröllers kunstmestfabriek in Zwijndrecht had een heel moeiza-
me start. Door de industriepolitieke voorwaarden van burgemeester De
Bruïne moest de fabriek gebouwd worden door een lokale aannemer,
die niet geschikt bleek voor zo’n omvangrijk project. Toen de laatste de
 rivier uitbaggerde met het oog op de grotere diepgang van de schepen,
zakte het terrein aan de Oude Maas weg, en werd grote vertraging bij de
bouw opgelopen. Toen het bedrijf eindelijk na twee jaar in staat was om
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kunst mest te produceren, belandde het in een hevige concurrentiestrijd
met andere fabrieken. Doordat de grondstofprijzen als gevolg van de
Spaans-Amerikaanse Oorlog tegelijkertijd sterk stegen, moesten ook hier
jaren achtereen forse verliezen genoteerd worden.
Tot de grote investeringen die vervolgens vereist waren voor de bouw

van de werkelijke zwavelzuurfabriek – nodig om superfosfaat te produ-
ceren – bleken Kröller en zijn medeaandeelhouders vervolgens niet meer
bereid. Er werd samenwerking gezocht met een aantal grote Duitse
kunst mestfabrikanten, die het benodigde kapitaal fourneerden, maar
profitabel werden de Internationale Guano en Superphosphaat Werken
daarmee nog altijd niet.107

Maar ondanks al deze verliezen realiseerde W.H. Müller & Co toch
een forse stijging van het resultaat. Onder leiding van zijn schoonvader
had de hoogste jaarlijkse winst net boven de honderdduizend gulden
gelegen, tien jaar nadat Kröller het roer had overgenomen was deze op-
gestuwd tot tweeënhalve ton per jaar. Dat was grotendeels te danken
aan de verbeterde resultaten van het scheepvaartbedrijf en de sterk toe-
genomen handel in ijzererts, maar ook aan het feit dat de verliezen van
de nieuwe projecten niet bij hem vielen. Het aantrekkelijke van Kröllers
manier van zakendoen was dat Müller & Co wel profiteerde van de agen -
tuurovereenkomsten, maar de financiering van de kunstmestfabriek, de
Batavierlijn, de Indische houtaankapmaatschappij en de sleepboten was
ondergebracht bij beursvennootschappen, waardoor het investeringsri-
sico grotendeels bij externe geldschieters kwam te liggen. Daardoor had
Kröl ler dus wel de lusten maar nauwelijks de lasten van zijn avontuur-
lijke projecten. Het was een businessmodel dat naar meer smaakte.108

Anton Kröller begon rond de eeuwwisseling duidelijk bedreven te ra-
ken in het spel op de kapitaalmarkt. Zijn ervaring wendde hij nu ook aan
voor bevriende zakenrelaties. De familie Wilton, van de gelijknamige
scheepswerf, zou hem decennialang dankbaar blijven voor zijn advise-
rende rol bij de uitbreiding van het bedrijf. De kennismaking tussen
Anton Kröller en de Wiltons is even heroïsch als legendarisch. Een van
Kröllers schepen was tegen een brugpijler gevaren en lag met schade langs
de kade in Rotterdam. De oude Bart Wilton, die in 1854 als smid was be-
gonnen aan de Baan en inmiddels was uitgegroeid tot een gerespecteerde
scheepsreparatiewerf aan de Westzeedijk, had het bedrijf net overge-
dragen aan zijn zoons Bart jr. en John Henry, maar was nog altijd bij het
bedrijf betrokken. Hij was woest toen hij hoorde dat de jonge Bart, die
in de ogen van zijn vader vaak roekeloos was, Kröller had aangeboden
het schip binnen viermaal 24 uur te repareren. Dat zou nooit lukken.
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Bovendien was Kröller vaste klant bij scheepswerf De Maas, concurrent
van Wilton. Maar het lukte wel en de relatie tussen Kröller en de familie
was geboren. Tussen de leeftijdsgenoten Bart Wilton jr. en Anton Kröl ler
klikte het uitstekend. De jonge Wilton was een ruwe, goedlachse mop-
pentapper die net zo overheersend en expansief was ingesteld als hij.
Kröller nam in die tijd ook een klein belang in Wilton. Daarmee kocht hij
invloed.109

Het terrein aan de Westzeedijk hadden de Wiltons echter van de ge-
meente gehuurd en met het oog op de uitbreiding van de stad zou de
huur niet verlengd worden. Al in 1894 hadden zij daarom grond gekocht
aan de Ruigeplaat bij Delfshaven, iets verder naar het westen, waar het
bedrijf ook verder uitgebreid zou kunnen worden. De Wiltons trokken
enige tonnen financiering aan bij bankier Marten Mees en de oude reder
Willem Ruys, sinds jaar en dag de belangrijkste klant van de reparatie-
werf.110 De oude Bartel Wilton maakte het begin van de nieuwe werf in
1898 nog net mee. Drie weken nadat hij de eerste steen had gelegd over-
leed hij.111

De zaken liepen zo goed dat Bartel jr. en zijn broer al in 1899 in staat
waren om Mees en Ruys af te betalen. Maar kort daarna kwam Bart
Wilton met het idee om nog meer terrein te kopen om daar drijvende dok-
ken te bouwen. Het initiatief hiervoor kwam eigenlijk van Wiltons klan-
ten de Holland-Amerika Lijn, de Rotterdamsche Lloyd en W.H. Müller
& Co gezamenlijk, omdat zij steeds grotere schepen bezaten en opliepen
tegen de beperkte dokruimte in Rotterdam als er gerepareerd moest wor-
den.De enige bestaande grote dokken waren eigendom van de gemeen-
te, maar die waren verouderd en te klein aan het worden. In de krant
plaatste het consortium een bericht met de mededeling dat er een maat-
schappij was opgericht voor de ontwikkeling van ‘een drijvend droog-
dok van buitengewone afmeting’. Volgens het bericht had de gemeente
een subsidie van 25 duizend gulden per jaar toegezegd. Het bewijs dat
de gemeentedokken te klein waren leverde Anton Kröller eigenhandig
toen een van zijn grootste ertsschepen van dat moment in Dok ii van de
gemeente lag om gerepareerd te worden. Het schip was zo groot dat het
drie maanden lang de toegang van andere schepen tot de overige ge-
meentedokken blokkeerde.112

Hoewel bankier Marten Mees zich had voorgenomen de onderneming
verder geen krediet meer te verschaffen omdat hij ‘de jongelui Wilton te
onbetrouwbaar vond’, verstrekte hij het dokconsortium toch een lening
om de grond te verwerven. Dat deed hij niet in de laatste plaats omdat hem
was voorgespiegeld dat de aan zijn familie gelieerde scheepswerf Bonn
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& Mees eveneens van het dok gebruik zou kunnen gaan maken. Maar
verder wilde Mees niet gaan.113 Anton Kröller wierp zich vervolgens op
als leider van het syndicaat om de verdere financiering van het dok te orga-
niseren. Of, zoals Bartel Wilton dertig jaar later plechtig in het gedenk-
boek van zijn bedrijf zou schrijven: ‘De heer A.G. Kröller heeft ons den
weg hiertoe aangewezen.’114

Kröller ontpopte zich als een ware investment banker en nam de exploi-
tatiecontracten ter hand om van de dokplannen een interessant investe-
ringsproject voor beleggers te maken. Maar daarbij trof hij Marten Mees
op zijn pad, de éminence grise van financieel Rotterdam, die gewend
was altijd een leidende rol toebedeeld te krijgen als er in de Maas stad
complexe financieringsconstructies moesten worden opgetuigd. Mees
had met zijn hypotheekrecht op de grond van Wilton een belangrijk
machtsmiddel in handen en liet zich niet zomaar buitenspel zetten. In
1901 correspondeerden Kröller en Mees veelvuldig met elkaar over con-
tractdetails en beoogde rendementseisen, waarbij de onstuimige Kröller
doorlopend gecorrigeerd werd door de prudente Mees, die meende dat
er niet goed nagedacht was over elementaire financiële zaken.115

Voor Mees, die inmiddels de zeventig gepasseerd was, zal het wel even
slikken geweest zijn om op voet van gelijkheid te moeten onderhande-
len met deze jonge zakenman van zo’n eenvoudige komaf. Kröller was
nog geen veertig en zoon van de timmerman van Mees’ vader. Dat Anton
Kröller echter weinig ophad met de bestaande gezagsverhoudingen in
Rotterdam blijkt wel uit het feit dat hij binnenshuis tegenover zijn echt-
genote de oude bankier spottend aanduidde als ‘de halfgod Mees’.116

De dokplannen van Wilton bleken bij nader inzien vooral een druk-
middel te zijn geweest om het gemeentebestuur tot investeren te bewe-
gen. Ondanks een negatief advies van de Kamer van Koophandel – hier
liepen de belangen en ideeën van Kröller als reder en Plate als cargadoor
en vrijhandelaar uiteen – besloot de gemeente nu toch zelf een nieuw
groot dok – Dok iv genaamd – te bouwen.117 Kröller haalde voor Wilton
nog wel een aantal miljoenen op op de kapitaalmarkt, maar deze werden
nu alleen nog maar gebruikt voor de bouw van nieuwe reparatiefacilitei-
ten aan de Westkousdijk. Wilton kreeg voorlopig geen eigen dokken.118

De oude, kritische Marten Mees werd door Kröller vervolgens hard-
handig afgestraft voor zijn starre opstelling bij de onderhandelingen.
Achter zijn rug om had Kröller de net opgerichte Deposito- en Ad mi ni -
stratiebank benaderd om de obligaties bij beleggers te plaatsen, hetgeen,
ondanks alle twijfels van Mees, lukte. Met het geld van de beurs ‘kwam
Wilton zonder waarschuwen het bedrag in eens aflossen’, noteerde Mees
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beteuterd in zijn dossier. Daarmee eindigde abrupt zijn jarenlange rela-
tie met de werf.119 Anton Kröller werd beloond met het voorzitterschap
van de raad van commissarissen van Wilton.120

Kröller bleef overigens gewoon klant bij scheepswerf De Maas, waar-
in hij eveneens een klein aandelenbelang bezat.121 Hij deed vervolgens
nog een poging Wilton en De Maas te laten samenwerken, maar die mis-
lukte. Onder leiding van Antoine Plate haalde De Maas toen geld op op de
beurs voor een aantal kleinere droogdokken en de verhuizing naar Hey -
plaat. Het bedrijf werd omgedoopt tot Rotterdamsche Droogdok Maat -
schappij (rdm) en uiteindelijk verrezen er dus rond de eeuwwisseling
twee gloednieuwe scheepswerven schuin tegenover elkaar aan de Maas,
en een nieuw gemeentedok even verderop. Het eerste schip dat gedokt
werd bij de rdm was de Batavier i van Müller & Co.122 Het zou overigens
jaren duren voordat ook het grote gemeentedok geld opleverde, want
met het werkelijke aantal grote oceaanstomers dat Rotterdam aandeed,
bleek het voorlopig nog geen storm te lopen.123

Kröller was overigens inmiddels niet meer de enige Draufgänger in de
Rotter damse haven. Rondom de eeuwwisseling kreeg hij gezelschap
van een aantal andere zakenlieden van buiten de stad, die net als hij op
onorthodoxe, soms agressieve wijze te werk gingen en het conflict niet
schuwden. Mannen die vijftien jaar later door vooral de vakbonden als
‘havenbaronnen’ zouden worden aangeduid. Van Daniël George – D.G. –
van Beu nin gen bijvoorbeeld, die zich voor de Steenkolen Handels-Ver -
eeniging in Rotterdam vestigde. Zijn vader H.A. – Harry – van Beu nin -
gen, een voormalig spoorwegdirecteur die naast zijn werk een handel in
kolen had gedreven, stond aan het hoofd van dit samenwerkingsverband
van kolenhandelaren die in 1896, als gevolg van samenballing van de
grote kolenleveranciers in Duitsland in het Rheinisch-Westfälisches
Kohlen-Syn dikat, de krachten hadden gebundeld.124 George van Beu -
nin gen, die vijftien jaar jonger was dan Kröller, liep in die tijd zelfs een
jaar stage bij Müller & Co. Zijn vader had een volontairsplaats voor hem
geregeld, waar hij ingewijd werd in het Rotterdamse zakenleven. Van
Beuningen doorliep bij Müller & Co alle afdelingen en zou zich later
herinneren hoe hij op de assurantieafdeling leerde dat niet iedereen
even eerlijk was in deze wereld. Sommige klanten van de rederij claim-
den schades die meer bedroegen dan hun vervoerde lading.
Het aanbod van Kröller om daarna bij Müller & Co in dienst te komen

moest de jonge D.G. wegens familieverplichtingen afslaan. Kröller gaf
hem bij zijn afscheid een bonus mee van maar liefst zeshonderd gulden.125

Het was een exorbitant bedrag, waar zelfs de jonge Van Beuningen even
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van stond te kijken, maar bij Müller & Co gingen inmiddels zulke gigan-
tische bedragen om – naast de kas lag dan ook een revolver – dat hij niet
altijd even voorzichtig met geld was. In dezelfde tijd verscheen in de
krant een bericht dat Kröller zijn portemonnee in de trein had laten lig-
gen. Er zat maar liefst zesduizend gulden contant geld in.126

De andere mannetjesputter die Rotterdam in die dagen mocht verwel-
komen was Willem van der Vorm, eveneens importeur van kolen, maar
dan uit Engeland. Van der Vorm kwam uit een minder bemiddeld milieu
dan Van Beuningen. Hij was zoon van een vlasboer op het eiland IJssel -
monde, en als loopjongen begonnen bij de American Petroleum Company
(apc), die de olie van John D. Rockefellers Standard Oil Company via
Rotterdam en Antwerpen op de markt bracht. De oprichtersfamilies
Horstmann en Randebrock van de apc stonden aan de basis van een aan-
tal belangrijke ondernemingen in Rotterdam in die tijd, maar zouden
in de geschiedenis persoonlijk nauwelijks tastbare sporen achterlaten.127

De Deposito- en Administratiebank, waarmee Kröller in staat was geweest
Marten Mees bij Wilton van zijn troon te stoten, was een initiatief van
Otto en William Randebrock. In hetzelfde jaar waarin shv het licht zag,
richtten zij, samen met een Antwerpse zakenpartner, de Scheepvaart en
Steenkolen-Maatschappij (ssm) op, die grootschalig kolen uit Engeland
begon te importeren en te distribueren. Willem van der Vorm, die zich
via avondstudie tot accountant had weten te scholen, werd directeur en
mede-eigenaar van de ssm, en zou de onderneming groot maken.128

Auguste ‘Guus’ Plate, de zoon van Kröllers belangrijkste pleitbezor-
ger in Rotterdam, blikte bijna een halve eeuw later terug op deze legen-
darische figuren in de Rotterdamse haven. Plate jr. was twintig jaar jon-
ger dan Kröller en behoorde, met zowel een vader als grootvader als
voorzitter van de Kamer van Koophandel en de dochter van burgemees-
ter s’Jacob als echtgenote, bij uitstek tot het Rotterdamse establishment.
In de jaren twintig werd hij voorzitter van de werkgevers in de Rotter -
damse haven. Plate beschreef in zijn memoires hoe hij met de komst van

Bericht uit de Leeuwarder
Courant van 27 oktober
1900.
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deze havenbaronnen de zakelijke moraal had zien veranderen in Rot -
terdam. ‘De leidende personen in de financieele wereld der vorige gene-
ratie’ – Plate doelde onder andere op zijn vader – ‘waren er scrupuleus
op niet tegelijkertijd plaatsen in te nemen, waardoor ze voor moeilijk-
heden konden komen te staan tegenstrijdige belangen te dienen. Voor
hen was dit een kwestie van publieke moraal. Bij de generatie Van Beu -
nin gen werd hierop, naar mij voorkomt, veel minder gelet.’ Volgens Plate
jr. zag de nieuwe lichting ondernemers het juist ‘als nuttig commissari-
aten en andere plaatsen, vanwaar ze invloed konden oefenen, te bezet-
ten, welke volgens de oude opvattingen niet door eenzelfde persoon be-
zet mochten worden’.129 Het lijdt geen twijfel dat Anton Kröller, hoewel
dus net iets ouder dan Van der Vorm en Van Beuningen, tot deze generatie
gerekend moet worden, misschien zelfs wel als wegbereider ervan.
Diezelfde Plate was uiterst kritisch als het ging om Kröllers bereid-

heid om zich in te zetten voor het algemeen maatschappelijk belang, iets
waar hijzelf als derde generatie in zou uitblinken. Hij had gelijk, want
onbaatzuchtigheid was bepaald niet Kröllers sterkste eigenschap. Hij
mocht dan bestuurslid en medeoprichter zijn van het Boot wer kers huisje,
maar daar was dan ook wel ongeveer alles mee gezegd. Hij werd in Rot -
terdam nooit gemeenteraadslid en was geen lid van de Kamer van Koop -
handel, nam nauwelijks deel aan het verenigingsleven. Ook bij sociale
initiatieven ten behoeve van het Rotterdamse arbeidersvolk zou men
Anton Kröller nooit als initiatiefnemer of bestuurslid aantreffen. Bij de
oprichting van de Maatschappij voor Werkmanswoningen ‘Feije noord’
in 1895, het eerste volkswoningenproject op Zuid, was tout deftig Rot -
ter dam betrokken, maar Anton Kröller niet. Hij kocht uit beleefdheid
later wel een aantal aandelen, maar die waardeerde hij vrij snel af tot één
gulden.130

Auguste Plate schreef lovend over de maatschappelijke betrokkenheid
van D.G. van Beuningen die, net als Van der Vorm, in zijn latere jaren
zijn kunstcollectie aan het Museum Boijmans zou schenken. Van Beu -
nin gen werd door hem ook geprezen omdat hij het Rotterdamsch Phil -
harmonisch Orkest van instrumenten voorzag en een monument liet
oprichten voor directeur Gemeentewerken Gerrit Jan de Jongh. Enigs -
zins zuur concludeerde Plate erachteraan: ‘Totaal anders dan Kröller, die
ook in Rotterdam groot geworden, nooit iets aan de stad, noch aan het
land ten geschenke gaf.’131

Hoewel dat laatste, zoals nog zal blijken, onjuist was, deed Kröller in-
derdaad weinig tot niets terug voor zijn geboortestad, terwijl hij hier
toch ontegenzeggelijk de basis legde voor zijn latere succes. En Plate jr.
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was niet de enige die er zo over dacht. Ook de eerder aangehaalde car -
gadoor die zo veel last had gehad van Kröller bij de vaart op Engeland,
was niet erg te spreken over zijn inzet voor de maatschappij. Kröller
werd in 1898 geridderd in de Orde van de Nederlandsche Leeuw vanwe-
ge het binnenhalen van de Roemeense staatsrederij. In zijn eerder aan-
gehaalde memorandum noemde de bewuste cargadoor Kröllers onder-
scheiding ‘eene schande voor de orde’. Hij meende dat ‘de benoemde
nooit iets had verricht dat eenige aanleiding kon geven hem een derge-
lijke onderscheiding te verlenen. Iemand toch die uitsluitend op eigen
voordeel bedacht is, nooit iets ten algemeenen nutte verricht heeft, zich
nooit in eenige publieke zaak onderscheiden heeft, en openlijk verklaart
niets aan te pakken dan wanneer hij meent daaruit voordeel te zullen
trekken ten koste van wie dan ook, die komt dunkt mij het allerminst in
aanmerking voor een orde als de N.L.’132

Kröllers maatschappelijke opmars in Rotterdam was echter niet meer
te stuiten. Toen in 1899 de kersverse koningin Wilhelmina samen met
haar moeder de Maasstad bezocht, maakte Anton Kröller met nog zo’n
veertigtal notabelen deel uit van de erewacht. Gekleed in de kleuren van
Rotterdam, een groene rok met zilveren borduursel, en getooid met een
zwarte steek, begeleidde het gezelschap de koninklijke hoogheden door
de stad en haar haven.133 Kröller was in datzelfde jaar ook lid geworden
van Amicitia, het meest exclusieve herengenootschap in Rotterdam, dat
door een tijdgenoot beschreven werd als de plek waar door hoge gemeen-
teambtenaren, zakenlieden, hoofdredacteuren, bankdirecteuren en de
dijkgraaf ‘aan de ronde tafel het nieuws en de politiek van land en stad’
besproken werden.134 Samen met zijn vroegere vrienden Johan Bonke en
René de Monchy, en met de nieuwe Rotterdamse officier van justitie De
Josselin de Jong, werd hij door de ballotagecommissie van Amicitia aan-
genomen als lid.135

Maar zijn eigen binding met de Maasstad was toen al niet heel sterk
meer. Op de Haringvliet raakte de familie privé steeds verder ingeklemd
tussen de resultaten van de industriële vooruitgang. Het gegarandeerd
vrije uitzicht over de Nieuwe Maas bestond inmiddels volledig uit fa-
brieken, schoorsteenpijpen, opslagloodsen, havenbekkens en rangeer-
terreinen. Met het Maasstation vlak achter het huis en een Maaskade die
vol lag met stoomsleepbootjes, en haaks daarop het spoorviaduct, waar-
over in hoge frequentie goederentreinen denderden, was er permanent
stank en herrie. Dag en nacht klonk er het geluid van sleperswagens die
over de hobbelige keien op de kades rolden en het zware gedreun van
het laden van kolen.136
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In 1901 vertrok het gezin Kröller westwaarts en volgde daarmee het
spoor van veel vermogende Rotterdammers. Ze ontvluchtten de stad die
mede door hun eigen zakelijke activiteiten steeds minder leefbaar was
geworden. Op Zuid werd de Maashaven gegraven, wat een nog verdere
uitbreiding van het scheepvaartverkeer betekende. Het aantal inwoners
was van tweehonderdduizend in 1890 gestegen naar 320 duizend. On -
danks de annexatie van Kralingen, Charlois en Delfshaven barstte de
stad wederom uit haar voegen.137

Anton Kröller deed zijn huis aan de Haringvliet van de hand en ver-
huisde naar het Van Stolkpark in Scheveningen, al sinds enige decennia
het toevluchtsoord van rijke Rotterdammers.138 Kröller kon ’s och tends in
alle vroegte aansluiten in de rij van deftige heren die per tram naar het
Haagse treinstation reisden en vervolgens per stoomtrein naar Rotter -
dam. Hij had alvast een belang genomen in de Zuid-Hollandsche Elec tri -
sche Spoorweg-Maatschappij, die een verbinding tot stand wilde bren-
gen tussen Scheveningen en het Rotterdamse Hofplein.139
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5 
Kapitaal en kartellen

Rondom de eeuwwisseling stapte Anton Kröller definitief over op een
andere manier van geld verdienen. Een die een veel vastere stroom van
inkomsten opleverde. Niet meer door eigen ingehouden winsten te inves-
teren en nieuwe zaken van de grond af op te bouwen, maar door geld van
derden aan te trekken en overnames te doen waarmee hij zijn bestaande
zaken verder uitbreidde. Kröller begon de kapitaalmarkt te gebruiken op
een wijze die zijn eerdere ervaringen met de kunstmestfabriek, het hout -
aankapsyndicaat, het sleepbedrijf of de Batavierlijn reduceerden tot vin-
geroefeningen. Kröller ging voortaan geld verdienen met andermansgeld.
Vrijwel zeker werd hij hierbij geïnspireerd door het succes van bankier

Ernest Cassel, ontwikkelaar van de Grängesbergmijnen. Kröller was Cas -
sel dankbaar geweest voor de exclusieve rol die hij hem begin jaren negen-
tig als ertshandelaar gegund had. In 1896 bestelde Kröller in Enge land
zijn eerste grote turretdeck-schip, met daarop eigen kranen waardoor het
ijzererts op stroom gelost kon worden. De elektrische kranen van de ge-
meente had hij dan niet meer nodig. Hij noemde het schip Maud Cassel,
naar de enige dochter van de bankier, die in die dagen een beroemde
 socialite in het Londense uitgaansleven was. Een tweede schip uit die tijd
noemde Kröller Osiria, naar de echtgenote van de andere zakenman die
zoveel aan zijn succes had bijgedragen, de Indische reder Christiaan de
Jong.1

Ernest Cassel was door het avontuur met de Grängesbergmijnen uit-
gegroeid tot een vermogend man. Hij had zich ondertussen zelfstandig
als bankier in Londen gevestigd en maakte in de tweede helft van de ja-
ren negentig furore met de financiering via de internationale kapitaal-
markt van imposante Brits-koloniale projecten als de Aswandam in de
Nijl, de oprichting van de nationale bank van Egypte en van staatslenin-
gen aan vele exotische landen. Sir Ernest Cassel zoals hij inmiddels heette,
werd een belangrijk adviseur van koning Edward vii en van verschillende
Britse ministers van Financiën.2
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Achteraf bezien zijn er veel overeenkomsten tussen de werkwijzen van
Anton Kröller en Ernest Cassel. Net als Cassel paarde Kröller een brutale,
agressieve manier van zakendoen aan een opmerkelijke – vaak schijnba-
re – openheid en directheid, die soms werd verward met eerlijkheid. Ze
schuwden geen middel om hun doel te bereiken en kenden geen enkele
terughoudendheid bij het gebruik van stromannen en smeermiddelen.
Pleitbezorgers werden graag beloond met een aandelenbelang of een
ander tastbaar bewijs van erkentelijkheid. Het leidde weliswaar tot op-
getrokken wenkbrauwen in hun zakelijke omgeving, maar geen van bei-
den zou ooit voor strafbare feiten veroordeeld worden.3

In de zomer van 1899 richtte Kröller, die van Cassel vooral had geleerd
groot te denken, de naamloze vennootschap W.H. Müller & Co.’s Alge -
meene Scheepvaart Maatschappij (masm) op met als doel onder meer het
uitoefenen van het rederijbedrijf, het deelnemen in rederijen en het la-
ten bouwen van schepen. Het idee was om schepen voortaan niet meer
individueel te financieren, maar om deze te poolen en obligaties uit te ge-
ven op de kapitaalmarkt. Die kregen een looptijd van maar liefst dertig
jaar. Bovendien wilde Kröller de volledige eigendom van alle schepen
hebben in plaats van deelbelangen, zodat hij niet meer voor ieder schip
apart verantwoording aan verschillende aandeelhouders moest afleg-
gen.
In ruil voor zeshonderdduizend gulden aan aandelen in de nieuwe

scheep vaartmaatschappij hevelde Müller & Co het grootste deel van zijn
bestaande investeringen in schepen plus de rechten op de Skandia, een
nieuw, nog groter ertsschip, dat net in Engeland besteld was, over naar
de masm. De nieuwe rederij gaf vervolgens nog eens zeshonderdduizend
gulden aan obligaties uit om de verdere bouw van de Skandia te financie-
ren. Ook de vele strategische belangen die Müller & Co in bevriende
Engelse rederijen bezat en de aandelen in de Batavierlijn, verhuisden
naar de masm.4

Ernest Cassel.  Het turretdeckschip Maud Cassel.
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Nu was een beursgenoteerde rederij op zich nog niets bijzonders. Ook
de veel grotere scheepvaartondernemingen als de Nederlandsch-Ame ri -
kaanse Stoomvaart Maatschappij, de Rotterdamsche Lloyd, de Amster -
damse Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ en de knsmwerden via de
beurs gefinancierd. Voor hun grote mailschepen hadden zij veelvouden
van Müllers financiering aangetrokken.5 Werkelijk vernieuwend was
Kröl ler pas toen hij in 1903 ook zijn ijzerertsbelangen naar de kapitaal-
markt bracht.
Kröller was al sinds het midden van de jaren negentig bezig met het

opbouwen van eigen mijnbezittingen.6Na Zweden had hij zijn oog laten
vallen op een tweede mijnbouwgebied: Algerije. De Franse kolonie was
rijk aan de hoogste kwaliteit hematiet, hetzelfde fosforarme ijzererts dat
in Bilbao gewonnen werd. Sommige Algerijnse mijnen bevatten ook man -
gaan, belangrijk voor de productie van staal.5

Frankrijk bezat net als Duitsland een grote eigen ijzer- en staalindus-
trie, en aanvankelijk was een aantal mijnen in Algerije in exploitatie
 gebracht. Ze waren vrijwel allemaal in handen van het Franse concern
Mokta-al-Hadid van de familie Talabot. Maar doordat ook in Frankrijk
het Thomasproces opkwam en de Franse Elzas nog voldoende Minette-
erts bezat, was er minder belangstelling ontstaan voor verdere ontgin-
ning van de mijnen in de onherbergzame gebieden van de Maghreb.8

Dat was de niche die Kröller als ijzerertshandelaar voor Müller & Co
gevonden had. Hij kocht mijnen of verkooprechten in landen die zelf
geen grote ijzer- en staalindustrie hadden, omdat ze ofwel onvoldoende
kolenvoorraden bezaten, zoals Zweden, Spanje en Griekenland, of een
overschot aan ijzererts hadden, zoals Frankrijk, en verkocht de grond-
stoffen aan de grootverbruikers Duitsland en Engeland.9 Als handelaar
uit het neutrale Nederland was Kröller net zo onverdacht als Ernest Cassel
destijds in Zweden. Bovendien kwamen de meeste Duitse ijzer- en staal-
ondernemingen pas laat tot de ontdekking dat het strategisch verstan-
dig kon zijn om eigen mijnen te bezitten. Alleen Krupp had dus al vroeg
grote eigen ertsbelangen in Spanje.10

Müller & Co bezat inmiddels de rechten op de mijn Rar-el-Maden in
het district Oran in het Noordwesten van Algerije. Er was geld geïnves-
teerd in Timezrit in de iets meer naar het oosten gelegen provincie Bou -
gies, en er was nog een optie op een derde mijn in de Franse kolonie ge-
nomen. In het emissieprospectus dat Kröller aan beleggers presenteerde
vertelde hij daarover dat ‘zeer belangrijke hoeveelheden zichtbaar erts
werden geconstateerd. De aansluitingskabel naar den spoorweg alsme-
de de noodige installaties der mijn moeten nog worden voltooid.’ Voor
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het beheer van zijn Algerijnse belangen opende Müller & Co in 1901 een
eigen kantoor in Parijs.11

In W.H. Müller & Co’s Algemeene Mijnbouw Maatschappij bracht
Kröller ook de rechten in op het mijnbedrijf Herrero in de buurt van
Bilbao en in een mijn in het Zuid-Spaanse Almeria. Op het Griekse ei-
land Kythnos was de mijn St. Etienne gepacht. Hier verwachtte men
‘minstens 350.000 ton ijzererts […] terwijl er zeer groot kans bestaat op
meer dan het dubbele kwantum’.12 Ook had Kröller een belang in een py-
rietmijn verworven in Frankrijk, die een belangrijke grondstof leverde
voor het zwavelzuur van de superfosfaatfabriek in Zwijndrecht. Ten  slot te
wist Kröller, ondanks de Zweedse weerzin tegen buitenlands kapitaal,
voor ruim anderhalve ton een belang te verwerven in de mijn Blötberg
in het midden van Zweden, waarbij Stockholms Handelsbank als stro-
man fungeerde.13

In de haven van Oxelösund was Kröller, wederom vanwege de Zweed -
se gevoeligheid, heimelijk geldschieter van het nieuwe overslagbedrijf
van de zoon van de directeur van de Grängesbergmijnen Vollrath Tham.
Ook hier waren formeel de Zweden eigenaar, maar Kröller financierde
het kantoorpand van zeventigduizend gulden en verstrekte de jonge
Percy Tham een ton aan commanditair kapitaal.14 Tham jr., die door de
bloeiende Zweedse ertsexport volgens lokale bronnen uitgroeide tot
‘ongekroonde koning van Oxelösund’, was dus in werkelijkheid een zet-
baas van Müller & Co.15

De structuur van Kröllers mijnbouwmaatschappij was identiek aan
die van de scheepvaartdochter, alleen ging het bij de laatste om een aan -
delenkapitaal en een obligatielening van zes ton elk, en bij de nieuwe
mijn bouwdochter om een eigen vermogen van anderhalf miljoen en een
twin tigjarige obligatielening van maar liefst twee miljoen gulden. In
het bijbehorende prospectus legde Kröller zijn potentiële investeerders
in heldere bewoordingen uit dat het geld gebruikt zou gaan worden
voor de verwerving van eigen mijnen.16

Maar Kröller zaaide ook verwarring. Hij begon namelijk de beschrij-
ving van de mijnbezittingen met het bekende Grängesberggebied in het
midden van Zweden. Daarover zei hij: ‘Uit dit district betrekt de firma
jaarlijks ongeveer 600.000 ton erts, hoofdzakelijk uit de zeer goede win-
sten afwerpende Grängesbergmijnen.’ Maar ‘de firma’ waaraan Kröller
hier refereerde was niet de mamm, maar Müller & Co. En die had welis-
waar de exclusieve buitenlandse verkooprechten voor het ijzererts van
de Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, maar moeder noch doch-
ter bezat aandelen in deze onderneming. Dus dat deze mijnen goede
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winsten afwierpen was voor obligatiehouders noch voor Müller & Co re-
levant. Kröllers mijnbouwmaatschappij bezat wel aandelen in de Blöt -
berg mijn, maar die was nog in ontwikkeling en wierp voorlopig nog hele-
maal niets af.17

Kröllers mijnbouwmaatschappij was een unieke verschijning op de
Nederlandse beurs. Er was weliswaar een wassende stroom aan kleine
koloniale exploratieve projecten van goudzoekers en jagers op andere
edelmetalen die in die tijd hun weg vonden naar de Nederlandse kapitaal-
markt, maar vergelijkbare ondernemingen die geld investeerden in de
winning van laagwaardiger mineralen als ijzer- en mangaanerts en py-
riet waren er niet. Kolenmijnen waren in Nederland ook nog nauwelijks
in exploitatie – kolen werden nog uit Engeland en Duitsland betrokken –
laat staan dat ze aan de beurs genoteerd waren.18 Als er al vergelijkbare
ondernemingen op de kapitaalmarkt waren, dan was dat in Londen of
Parijs. Daar waren grote bedrijven als Rio Tinto genoteerd, opgericht
door een Duitser, die tevens eigenaar was van koper- en pyrietmijnen in
Zuid-Spanje. Ook de Zuid-Afrikaanse goud- en diamantmijnen van de
legendarische zakenman-kolonist Cecil Rhodes, en verscheidene Rus -
sische mijnprojecten vonden kapitaal via Londen en Parijs.19 Opmer ke -
lijk genoeg werden in New York, waar destijds strengere regels golden
dan in Londen, mijn- en olie-exploratieondernemingen lange tijd van
de beurs geweerd, omdat ze als te speculatief gezien werden.20

Kröller ging bij de beursgang van zijn ondernemingen professioneel te
werk. Hij liet zowel de schepen als de mijnbezittingen van Müller & Co
taxeren door onafhankelijke derden. Voor de schepen verschafte een be-
vriende Amsterdamse cargadoor een waardebepaling.21 Over de mijnen
verklaarde de Duitse Bergassessor Karl Nottmeyer dat hij deze persoon-
lijk bezocht had en ervan overtuigd was dat zij voldoende rendement
zouden opleveren om de obligatielening terug te betalen. Vervolgens had
Kröller de twee meest gerenommeerde accountants uit die dagen, Volmer
& Co uit Amsterdam en Barent Moret uit Rotterdam, bereid gevonden
hun positieve oordeel uit te spreken over de transactie.22 Maar de nauw-
keurige lezer van het prospectus kon zien dat de accountants hun goed-
keuring hechtten aan de wijze van inrichting van de administratie van
Müller & Co en de financiële gegoedheid van het moederbedrijf, maar
feitelijk niets zeiden over de waarde waartegen de activa waren overge-
dragen. Ze bevestigden alleen dat deze tegen de ‘kostende prijs’ door de
nieuwe vennootschap verworven waren, niet dat ze deze waarde ook
daadwerkelijk vertegenwoordigden, noch dat ze voor deze prijs in de
boeken hadden gestaan bij Müller & Co.
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Kröllers uitgebreide verantwoording was een schijnzekerheid, vooral
bedoeld om beleggers over de streep te trekken. Het vak van accountant
was weliswaar sterk in ontwikkeling, maar stond nog in de kinderschoe-
nen. Een accountantsverklaring was niet verplicht en er waren geen wet-
telijke bepalingen over de inrichting van de jaarrekening.23 Juist in die
tijd begonnen in navolging van Engeland voorzichtig de eerste serieuze
accountantskantoren in Nederland het licht te zien. Anton Kröllers eigen
hoofdboekhouder Nicolaus van der Veen was in 1883 zelfs grondlegger
geweest van het Rotterdamse Bureel voor Boekhouding ‘Confidentia’,
een van de voorlopers van het huidige Ernst & Young. De oprichting van
het kantoor was mede het gevolg geweest van de Pincoffs-affaire, waar-
bij investeerders veel geld hadden verloren. In 1901 werd Confidentia,
waarbij toen ook Barent Moret zich had aangesloten, omgedoopt tot
Eerste Nederlandsche Accountantskantoor, gevestigd in het zojuist vol-
tooide Witte Huis, de eerste Europese wolkenkrabber, vlak bij Kröllers
vroegere woonhuis aan de Haringvliet. Van der Veen verliet toen het kan -
toor en trad in vaste dienst bij W.H. Müller & Co.24

Aan het einde van de negentiende eeuw, toen de industriële ontwik-
keling ook in Nederland goed op gang kwam en de kapitaalmarkt op
volle toeren begon te draaien, was er kennelijk ook nog weinig behoefte
aan regels. Het aanstellen van een controleur bij een naamloze vennoot-
schap werd door sommigen zelfs als een motie van wantrouwen jegens
het bestuur gezien. Men achtte de directie dan blijkbaar in staat met de
cijfers te knoeien. Anderen meenden dat een verplichte accountantsver-
klaring tot een te sterke verambtelijking van het ondernemerschap zou
leiden.25

Weliswaar drongen linkse politici als Troelstra in 1906 aan op wets-
wijziging in verband met ‘de ergerlijke knoeierijen door middel van
naamloze vennootschappen, syndicaten en dergelijke gepleegd’, maar
daar bleef het bij. Men kwam er niet uit. Het zou in Nederland tot de cri-
sisjaren – toen het spreekwoordelijke kalf verdronken was – duren voor-
dat de wetgeving op dit gebied werd aangepast.26 In de tussenliggende
dertig jaar konden Anton Kröller en zijn ondernemende tijdgenoten
maximaal profiteren van de vrijheden die de kapitaalmarkt bood.
De onafhankelijke taxaties ten spijt verdienden de firmanten van Mül -

ler & Co uitstekend aan de overdracht van de schepen en de mijnen aan de
beursgenoteerde vennootschappen. Er zat een winst van respectievelijk
60.000 en 85.000 gulden, oftewel 10 en 7 procent, tussen de boek waarde
van de activa bij Müller & Co en de prijs waartegen deze overgingen naar
de beursvennootschappen.27 Nu was dat aanvankelijk vestzak- broekzak,
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aangezien Müller & Co in eerste instantie zelf eigenaar van de beurson-
dernemingen was, maar spoedig daarna plaatste Kröller ook een aan-
zienlijk deel van de aandelen van de scheepvaartdochter op de beurs, en
ook de mijnbouwmaatschappij zou op den duur externe aandeelhou-
ders krijgen.28

Wat beleggers ook niet verteld werd in het prospectus, was dat fami-
lieholding Müller & Co contractueel de exclusieve verkoopagent werd
voor het erts van de mijnbouwmaatschappij en exclusief de directie voer-
de over de schepen van Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Maat -
schap pij. Voor de verkoop van het erts berekende Müller & Co een vaste
commissie van 5 procent van de omzet, die bij de mamm – en niet bij de
mijnondernemingen zelf – in rekening werd gebracht.29 Daar was het
Kröller in hoofdzaak om te doen, en daarin verschilde hij ook van mijn-
bouw- en olie-exploitanten als Cecil Rhodes of John D. Rockefeller.
Kröller nam meerderheidsdeelnemingen in ijzerertsmijnen die door
derden ontwikkeld werden. In ruil daarvoor bedong hij de exclusieve
agentuur. Met de ontwikkeling van de mijnen zelf hield hij zich niet of
nauwelijks bezig.
Het tarief dat Müller & Co in rekening bracht bij de mamm was op-

merkelijk hoog. Toen Kröller in 1893 de agentuur voor de Zweedse mij-
nen had verworven, had hij weliswaar eveneens 5 procent ontvangen,
maar inmiddels was de commissie daar al verlaagd naar 3 procent.30 Uit
de inkomsten moest Müller & Co volgens contract slechts de kosten be-
strijken van ‘gewichtscontrole, monstername alsmede eventueele analy-
sekosten’. Müller & Co had daarvoor een eigen chemisch laboratorium,
waar het erts op haar samenstelling onderzocht werd. Bovendien be-
paalde Müller & Co door wie en tegen welke tarieven het erts vervoerd
werd, waardoor automatisch de eigen scheepvaartmaatschappij van werk
voorzien werd. Het was een mooi staaltje van gedwongen winkelnering,
waarbij Müller & Co wederom wel de lusten van de ertsverkoop had,
maar niet de lasten en risico’s van de investeringen. Müller & Co ver-
diende voortaan aan de exploitatie van schepen en mijnen, ongeacht of
deze winst of verlies maakten. Weliswaar was de onderneming nog al-
tijd meerderheidsaandeelhouder, maar het risico werd steeds meer naar
beleggers geschoven.31

Eveneens niet wettelijk verplicht maar wel gebruikelijk bij beursge-
noteerde vennootschappen, was een raad van commissarissen. Die wer-
den bij de masm en demammdeels bemand met Kröllers eigen vertrouwe-
lingen, zoals zijn vaste juridisch raadgever Piet Maclaine Pont en bankier
Willem de Ridder. In het college van commissarissen van de scheepvaart-
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maatschappij nam vervolgens Christiaan de Jong, Kröllers Indische
scheepvaartcompagnon, zitting en als voorzitter werd de gepensioneer-
de Nederlandse viceadmiraal Norman MacLeod aangetrokken, die als
boegbeeld moest fungeren. MacLeod was afkomstig uit een van oor-
sprong Schotse familie met inmiddels een rijke Nederlandse militaire
en maritieme traditie. Hij had zich verdienstelijk gemaakt in de Atjeh-
oorlog en was onderscheiden met ongeveer iedere orde die er militair te
verdienen viel.32 Een aardig weetje is dat MacLeods neef getrouwd was
geweest met buikdanseres Mata Hari, die zich, zeer tot ergernis van de
familie, ook na de scheiding onder de artiestennaam Lady MacLeod
bleef presenteren.33

In de raad van commissarissen van de mijnbouwmaatschappij zaten
naast Maclaine Pont en De Ridder de twee bankiers die de obligaties
hadden geplaatst. Het waren George van der Kors, al ruim dertig jaar
president-directeur van de Rotterdamsche Bank, en Ernest Labouchere,
firmant van de Amsterdamse effectenbank Labouchere Oyens & Co, dat
vriendschappelijke relaties met de bank in de Maasstad onderhield.34

De laatste had recentelijk met financiële steun van Duits en Frans kapi-
taal Labouchere Oyens & Co’s Bank opgericht, waardoor hij nu ook in
staat was aan grote kapitaalmarkttransacties deel te nemen.35 De vijfde
commissaris van demammwas Joseph baron Portalis, zakenman te Parijs,
afkomstig uit een geslacht van hoge Franse militairen. Deze was tevens
directeur van het Parijse kantoor van Müller & Co. Portalis was Kröllers
visitekaartje in Frankrijk, maar woonde de commissarissenvergaderin-
gen hoogstzelden bij.Zoals in die tijd niet ongebruikelijk was, ontvingen
Kröllers commissarissen zelf ook allemaal een klein plukje oprichters-
aandelen in de betreffende beursvennootschappen.36

De commissarissen van de nieuwe beursgenoteerde dochters van Mül -
ler & Co hadden vooral een representatieve functie. Anton Kröller was
niet van plan hun daadwerkelijk inzicht en zeggenschap te geven. De
beperkte pogingen die ze daartoe wel deden werden door hem onmid-
dellijk in de kiem gesmoord. Zo probeerden De Jong en MacLeod aan-
vankelijk hun kennis van schepen en scheepvaart in stelling te brengen,
MacLaine Pont gaf soms ongevraagd juridisch en De Ridder financieel
advies. Maar algauw introduceerde Kröller het fenomeen directieverslag,
waarin hij, geflankeerd door een secretaris, telkens zijn reeds uitgevoer-
de beleid toelichtte. Voor de commissarissen bleef er daarna weinig meer
te adviseren over.
De enige sanctie die commissarissen bij Kröller konden treffen was

opstappen. En de enige die dat durfde was Christiaan de Jong. Hij had
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veel voor Kröller betekend bij het verwerven van zijn positie op de Noord -
zee, en samen met hem investeerde hij in de houtaankapmaatschappij,
de sleepdienst en de vele – zij het meestal mislukte – concessies in Indië.
Als commissaris werd zijn stem echter steeds vaker door Kröller gene-
geerd. De Jong wenste zich te kunnen bemoeien met de bedrijfsvoering
van de masm. Toen in 1902 het stoomschip Mesacria voor de kust van
Katwijk verging, verzocht De Jong, die zelf jarenlang gezagvoerder was
geweest, om een onderhoud met de technisch inspecteur om met hem
over de staat van onderhoud van de ketels te spreken. Ook bij de aan-
schaf van nieuwe schepen gaf hij technische aanwijzingen. Maar Kröller
had geen behoefte meer aan de bemoeienissen van De Jong. Hij kon het
als reder nu wel zonder hem af. Kröller stelde bij de masm vervolgens
drie nieuwe commissarissen aan, waardoor De Jongs stem verwaterde.
Het waren de twee zojuist gepensioneerde mede-eigenaren Carl Lueg en
Hugo Jacobi van Gutehoffnungshütte uit Oberhausen, een van de belang-
rijkste ertsafnemers van Müller & Co, en een jurist uit de Duitse staalin-
dustrie. Verstand van schepen hadden ze niet, maar voor Kröller waren
ze ideaal stemvee.Voor Christiaan de Jong was het aanleiding om op te
stappen als commissaris bij de rederij van Müller & Co.37

Complicerende factor voor Kröller was echter dat De Jong sinds 1897
aandelen bezat in rederij Smith & Co en hiermee fungeerde als stroman
voor Müller & Co. Beide bedrijven voeren op Bordeaux, maar de buiten-
wereld wist niet beter dan dat zij concurrenten waren.38 Waarschijnlijk
als wederdienst voor de voortzetting van deze rol kocht Kröller samen
met De Jong speculatief een stuk grond aan de westkant van Am ster -
dam, anticiperend op de stadsuitleg. Het ging om de 23 hectare grote
boerenhof stede Welgelegen in de gemeente Sloten, net ten westen van
de Kost ver lorenvaart, de grens met Amsterdam.39

Kröller had al eerder goede ervaringen opgedaan met speculatie op
stadsontwikkeling in de hoofdstad. Hij bezat in de jaren negentig ook
een landje in de gemeente Nieuwer-Amstel dat hij, na de annexatie door
de hoofdstad, met winst had weten te verkopen. Speculeren met onroe-
rend goed hadden Kröllers voorvaderen ook altijd gedaan.40 Maar veel
last zou Kröller daarna niet meer van De Jong hebben. Kort nadat hij
zijn rechten op de Bordeauxlijn had zeker gesteld, overleed de 65-jarige
De Jong tijdens een verblijf aan de Côte d’Azur. Pas in 1908 zou Kröller
de deelneming van Müller & Co in Smith & Co openbaar maken.41

De activiteiten van de overgebleven commissarissen van de masm be-
perkten zich nadien tot het achteraf goedkeuren van directiebeleid en
jaarcijfers, en tot het accorderen van formaliteiten als het verhypotheke-
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ren van schepen en het sluiten van verzekeringspolissen. Een belangrijke
activiteit werd ook het openen en sluiten van de ‘effectentrommel’, waar -
in de aandelen bewaard werden die de onderneming bezat in de Engelse
rederijen en waarvan de coupons geknipt moesten worden. Dividend -
bewijzen en coupons die bij de masm zelf ter uitbetaling waren ingele-
verd, werden ten overstaan van de commissarissen verbrand. Het was
een bijna ritueel proces dat altijd zorgvuldig genotuleerd werd.42

Ook bij de mijnbouwmaatschappij zouden de commissarissen onmid-
dellijk kennismaken met de voortvarende wijze waarop Anton Kröller
de directie meende te moeten voeren over zijn extern gefinancierde
dochterondernemingen. Tijdens de vergaderingen aan het Rotterdamse
Willemsplein werd onder het genot van goede sigaren een directiever-
slag voorgelezen, waaruit bleek dat er allerlei investeringen in buiten-
landse mijnen waren gedaan waarvoor eveneens pas achteraf toestem-
ming werd gevraagd. Veel investeringen liepen via het kantoor van Müller
& Co in Parijs, waaraan geld door demammwerd doorgeleend, waardoor
de commissarissen überhaupt geen zicht hadden op de besteding van de
middelen.43

Nog even had president-commissaris Van der Kors verzocht ‘in ver-
volg vooruit te weten als er belangrijke geldsommen in nieuwe zaken
gestoken worden’, opdat ‘de Raad zulke zaken kunne beoordelen alvo-
rens de Directie ze aanvangt’. Maar Kröller antwoordde laconiek dat de
betreffende investeringen al jarenlang bestonden, en dat de inbreng in
de mijnbouwmaatschappij slechts een formaliteit was.44 Dat kenmerkte
precies Kröllers denken over het geld van zijn beleggers. Hij zag alle
middelen die hem ter beschikking waren gesteld als een grote pot waar-
over hij vrijelijk beschikken kon, en zag geen enkel kwaad in het heen 
en weer schuiven van belangen tussen moederbedrijf Müller & Co en de
nieuwe dochtermaatschappijen.
Ernest Labouchere stelde een ander punt ter discussie. Hij vond het

niet juist dat de mijnbouwmaatschappij krediet verstrekte aan Müller &
Co, die tevens degene was die het erts verkocht. Hij noemde het ‘een on-
zuivere toestand […] dat geld der obligatiehouders deels zit in mijnen
maar deels ook in een ongedekte vordering’. Hij zag liever dat de mijn-
bouwmaatschappij zelf het erts zou verkopen. Labouchere zag haarscherp
dat Müller & Co, met zijn vaste verkoopcommissie van 5 procent, het
meeste profiteerde van de mijnbouwdochter. De secretaris notuleerde
echter resoluut: ‘De firma weigert dit.’
Kröller kocht de kritiek van Labouchere af door Müller & Co voortaan

vijf cent per ton verkochte erts te laten afstaan aan de mijnbouwmaat-
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schappij en daarmee was de discussie gesloten.45 Dat was meteen de laat-
ste keer dat de commissarissen van de mijnbouwdochter commentaar
leverden op de wijze waarop Kröller met het geld van beleggers omsprong.
In het vervolg werden ook deze commissarissen, net als de beleggers,
middels uiterst beknopte jaarverslagen overladen met indrukwekkende
succesverhalen over immer toenemende verscheepte tonnen ijzererts,
waarvan altijd onduidelijk bleef uit welke mijnen ze kwamen en wie
daaraan precies geld verdiende.46

Rond de eeuwwisseling kwam er ook verandering in de curieuze po-
sitie van Kröllers zwager Gustav Müller bij de firma. Naar buiten toe was
Müller jr. in 1890 aangekondigd als ‘deelgenoot’ in de firma, op papier
was hij ook compagnon geworden, maar buiten zijn vaste salaris had hij
financieel al die jaren voor spek en bonen meegedraaid. Hij bezat on-
danks de notarieel vastgelegde afspraken de eerste vier jaar geen cent
aan eigen kapitaal in Müller & Co. In 1895 was daarin wel enige verande-
ring gekomen doordat zijn moeder, die inmiddels hertrouwd was met
zakenman Wilhelm Faulenbach uit Frankfurt, een kwart van haar aan-
delen had afgestaan aan haar zoon, maar dat was slechts een verschuiving
binnen de familie Müller geweest. In de verhouding tussen de families
Kröller en Müller onderling veranderde niets. De winstverdeling was nog
altijd slechts eenderde voor de Müllers en tweederde voor de Kröllers.
In relatieve termen was het aandeel van Gustavs moeder zelfs flink

gedaald. De hoge kosten van levensonderhoud van haarzelf en haar kin-
deren plus aanhang zorgden ervoor dat ze in verhouding tot de zuinig
levende Willem Kröller hoge privéonttrekkingen aan de firma deed. Het
aandeel van Emilie Faulenbach in het kapitaal van Müller & Co was
daardoor midden jaren negentig van een ruime meerderheid naar circa
40 procent gezakt.47 Zij bezat nog voor bijna vier ton kapitaal. Dat van
Anton Kröller, die door zijn hoge winstaandeel, een flinke voorsprong
op zijn zwager had genomen, bedroeg inmiddels 136 duizend gulden,
van Gustav slechts vijftienduizend.
Er kwam pas verandering in Müllers positie toen W.H. Müller & Co

nieuw kapitaal nodig had voor de investeringen in mijnen in Algerije en
de aankoop van het belang in de Duitse binnenvaartrederij Fendel. Gustav
Müller leende toen anderhalve ton van zijn stiefvader, waarmee hij een
groter belang in de familieonderneming verwierf.48 Zo ontstond dus de
tamelijk absurde situatie dat Gustav, die vlak voor het overlijden van zijn
vader nog een gelijke positie had gehad met zijn zwager, zich alsnog
moest inkopen bij het familiebedrijf, terwijl Anton door het grote winst -
recht dat hij bedongen had niets had betaald voor zijn aandeel, anders
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dan heel veel uren noeste arbeid. Kröller zag dat zelf overigens anders.
Hij meende juist dat hij hier een deel van ‘zijn’ zaak weggaf.49

Anton Kröller, die weliswaar het geld graag de firma zag binnenko-
men, maar tegelijkertijd bang was bij zijn zwager achterop te raken,
haalde direct daarna een handige, maar merkwaardige truc uit om op
papier zijn aandeel in het vermogen van de firma eveneens te vergroten.
Kröller bracht de aandelen in levensverzekeringsmaatschappij Phoenix
in bij Müller & Co, niet direct een actief dat dienstbaar zou kunnen zijn
aan het bedrijf. Phoenix was een jaar eerder opgericht door zijn broer
Nico – de assuradeur – en waarschijnlijk de voortzetting van een verze-
keringsportefeuille die geërfd was van een overleden tante. De waarde
van Phoenix was toevallig precies zo hoog dat de aandelen van Anton
Kröller en Gustav Müller in de firma weer in evenwicht kwamen.50

Waarom Gustav Müller zo lang op een gelijkwaardige positie heeft
moeten wachten behoeft inmiddels weinig toelichting meer. Kröller was
een heerser die de zaak het liefst gewoon voor zichzelf wilde hebben.
Zijn zwager was hij liever kwijt dan rijk, maar het geld van zijn vermo-
gende schoonfamilie kon hij goed gebruiken. Gustav Müller was ook uit
ander hout gesneden dan hij. Müller had een veel zachtaardiger karakter
en was bij lange na niet zo’n workaholic als Kröller, en had ook veel min-
der drang om zichzelf te bewijzen. Müller was eerder een bon vivant, die
zijn tijd graag aan andere zaken dan werken besteedde. Hij nam zoals
gezegd actief deel aan het sociale en culturele leven in Rotterdam. Hij
had als hobby’s een volière en het kweken van orchideeën.52

Helene Kröller zou later over haar eigen broer zeggen dat zijn bijdrage
aan Müller & Co maar heel beperkt was. ‘Hij wist veel en hij had groote
belangstelling, maar een koopman was hij niet,’ oordeelde zij genade-
loos.52 Ook consulaatssecretaris Charles-Albert Cocheret schreef de spec -
taculaire ontwikkeling van W.H. Müller & Co volledig toe aan Anton
Kröller. ‘Dat de firma W.H. Müller & Co tot een wereld-concern van de
eerste rang is uitgegroeid, is zonder de geringste twijfel uitsluitend te
danken geweest aan de magistrale koopmanschap van Kröller. De com-
ponenten, waaruit dit koopmanschap bestond, waren ondernemings-
geest, wilskracht, arbeidzaamheid, een sterk analytisch verstand, men-
senkennis en een uitzonderlijk sterk gestel.’53

Maar helemaal eerlijk zijn deze oordelen over Gustav Müller niet. In
de vroege jaren van Müller & Co speelde hij, als opvolger van zijn vader,
wel degelijk een rol bij de verkoop van ijzererts aan de Duitse staalin-
dustrie.54 Bovendien was hij ook betrokken bij de ontwikkeling van de
mijnbelangen van Müller & Co. Het was Gustav Müller die met een mijn -
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ingenieur naar Algerije reisde om de mijnen van Rar-el-Maden te verwer-
ven.55 Maar bij alles gold dat zijn ambitieuze zwager, zo gauw iets een-
maal potentieel leek te hebben, het roer overnam en met zijn financiële
vernuft de zaak tot veel grotere omvang wist uit te bouwen.
In december 1900 sloten de firmanten van Müller & Co een nieuw ven-

nootschapscontract, waarin de gewijzigde kapitaalverhoudingen van
het bedrijf werden vastgelegd. Anton Kröller en Gustav Müller waren nu
nog de enige twee beherende vennoten, ieder voor de helft van het kapi-
taal, dat ondertussen was bepaald op zeshonderdduizend gulden. Willem
Kröller, Emilie Faulenbach en haar dochters Helene en Martha werden
nu commanditair vennoot, zeg maar geldschieter zonder zeggenschap
en aansprakelijkheid, met een vaste vergoeding van 5 procent over hun
kapitaal, en nog maar een heel klein recht op overwinst. Zij hadden sa-
men een miljoen gulden in de onderneming zitten.56 Ook de doelstel-
ling van de firma werd gewijzigd. Tot de werkkring behoorden nu ‘in de
eerste plaats de mijnbouw’, gevolgd door de goederenhandel. Daarna
kwam pas het rederij- en cargadoorsbedrijf.57

Maar nog dezelfde dag dat zij bij de notaris hun handtekening zetten
onder de nieuwe firma-akte, kwamen Anton Kröller en zijn zwager onder-
ling overeen, dat het winstaandeel van de eerste voortaan 60 procent
zou bedragen en dat van Müller 40.58 Van de twaalf oprichtersbewijzen,
die samen recht gaven op 25 procent van de overwinst, belandden er acht
bij de gebroeders Kröller en slechts vier bij Müller en zijn moeder. Anton
Kröller accepteerde eenvoudigweg geen financieel gelijkwaardige posi-
tie van zijn zwager.59

Willem Kröller, die nog altijd met zijn zuster Marie in Hilversum woon-
de, werd bij de onderhandelingen niet meer vertegenwoordigd door
Sibrandus Stratingh Tresling maar door een Rotterdamse advocaat.60

De zenuwarts, die bijna tien jaar lang zijn zakelijke belangen behartigd
had, was plotseling overleden. Op oudejaarsavond 1897 had dokter Stra -
tingh Tresling nog een aantal patiëntenbezoeken afgelegd, maar daarna
was hij spoorloos verdwenen. Sommige patiënten meenden zich te her-
inneren dat Tresling had gezegd dat hij niet dacht de volgende week nog
terug te keren, waardoor zelfmoord vermoed werd. Naar de reden hier-
voor bleef het echter gissen. Stratingh Tresling was een sociaal en cultu-
reel actief man, vader van zeven kinderen, en stond bekend als ‘overdre-
ven bescheiden’. Niemand had iets vreemds aan hem gemerkt. Bijna drie
weken later werd zijn lichaam uit een vaart in Hilversum opgevist. Zijn
vele vrienden zamelden geld in en richtten op de begraafplaats in Hil -
versum een standbeeld voor hem op, dat er nog altijd staat.61 Er werd een
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gedenkboek samengesteld door ‘Vrienden en dankbare Patiënten’. Ge -
tuige het ontbreken van hun handtekeningen maakten de gebroeders
Kröller geen deel van uit van deze kring.62

Het nieuwe bedrijfsmodel van W.H. Müller & Co en zijn twee beursge-
noteerde dochters was niet alleen gunstig voor een snelle groei van de
onderneming, het leverde de firmanten privé ook een aanzienlijke stij-
ging van hun welvaart op. Was de winst van de familieholding tussen 1890
en 1900 al van één naar ruim twee ton per jaar gestegen, en in 1902, door
de beursgang van de mijnbouwmaatschappij eenmalig naar meer dan
vijf ton, in de jaren daarna kwam deze door de vaste dividendstroom van
de masm enmamm jaarlijks boven de vierhonderdduizend gulden te lig-
gen, waarvan 10 procent gereserveerd werd, en de rest aan de vennoten
werd uitgekeerd. Kröllers inkomen steeg daardoor naar een kleine twee
ton per jaar.63

Kröller stak dit geld onder meer in een forse uitbreiding van zijn privé-
bezittingen. Vanuit een relatief bescheiden tijdelijk woonadres aan de Cre -
merweg in Scheveningen had hij direct na aankomst in het Van Stolk park
twee grote nabijgelegen percelen weten te verwerven. Het ging om Villa
Paulina, laatstelijk eigendom van de Rotterdamse cargadoor Hendrik
Houwens, die deze slechts als buitenhuis gebruikte, en Villa Ma Retraite,
eerder bewoond door Kröllers collega-kunstmestfabrikant Max Salo -
mon son, die naar Brussel vertrokken was. Kröller kocht de percelen sa-
men voor 135 duizend gulden. In totaal besloegen ze bijna negenduizend
vierkante meter grond waarmee Kröller in één klap de grootste grond -
eigenaar van het Van Stolkpark werd.64

Huize ten Vijver in het Van Stolkpark.
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De Kröllers namen de bekende Haagse architect Leo Falkenburg in de
arm om hun nieuwe bezit geheel te verbouwen en opnieuw in te richten.
De elegante Villa Ma Retraite, gebouwd aan het begin van de jaren tach-
tig, werd bijna tot de grond toe afgebroken en opnieuw in neoclassicisti-
sche stijl opgetrokken. De architect gaf alle kamers verschillende stijlen.
De salon en de eetkamer werden in Louis Seize-stijl ingericht, waarbij de
wanden van de eerste met groene zijde en die van de tweede met blauwe
zijde werden bespannen. De herenkamer kreeg de empirestijl. Villa Pau -
lina, eveneens nog maar twintig jaar eerder neergezet, werd gedeeltelijk
afgebroken en omgebouwd tot koetshuis. Op het terrein van de voorma-
lige villa verrezen paardenstallen.65

Met de paardensport waren de Kröllers pas aan het einde van de jaren
negentig in aanraking gekomen. Helene was in haar laatste jaren in Rot -
terdam actief gaan paardrijden bij de Rotterdamsche Manège, toen haar
man een oprichtersaandeel van zijn broer Willem had kunnen over -
nemen.66 De Kröllers bezaten nu in Den Haag ook een eigen tweespan,
waarmee zij meededen aan wedstrijden. ‘De spannen waren merendeels
keurig opgetuigd,’ meldde Het Nieuws van den Dag over een race in 1903,
waarin ook de Kröllers meereden. Bij paardenconcoursen in de residen-
tie, een aangelegenheid waar veel adel en militairen aan deelnamen en
vaak leden van de koninklijke familie present waren, won Helene Kröl -
ler een enkele keer zelfs de eerste prijs. Overigens niet als ruiter, maar
vanwege de schoonheid van het paard.67 Ook Anton bedreef in zijn schaar-
se vrije tijd de ruitersport. Met zijn lijvige gestalte had hij een zwaar
paard dat luisterde naar de simpele naam Zwart.68

Gustav Müller, die een navenante inkomensstijging doormaakte, maar

Helene en Anton Kröller en hun paarden.
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dus wel ieder jaar rente en aflossing aan zijn stiefvader moest betalen,
bleef voorlopig in zijn relatief bescheiden appartement aan het Rot ter -
damse Emmaplein wonen. Hij kocht van zijn nieuwe geld een luxueus
stoomjacht, dat hij Lotos doopte en bij de Rotterdamse Roei- en Zeil -
vereeniging De Maas neerlegde.69 En hij pachtte vanaf die tijd ook het
landgoed Wulwesort bij Fleckenberg in het Sauerland, waar hij een hou-
ten jachthuis liet bouwen.70

Waar zijn bezit en daadkracht Kröller in de Maasstad uiteindelijk toe-
gang hadden gegeven tot de hoogste regionen van de maatschappij, lag
in de residentie nog een heel terrein voor hem open. Sociëteit De Witte,
waarvan Kröller al sinds 1893 lid was, met haar deftige, rijkelijk gedeco-
reerde gebouw aan het Plein, en de buitensociëteiten in Scheve ningen
en het Haagsche Bos, was bepaald niet het hoogst bereikbare in Den
Haag.71Werd in Rotterdam de toplaag van de maatschappij gevormd door
succesvolle zakenlieden die tevens zitting hadden in het bestuur van stad
en land, in Den Haag bestond er daarboven nog een bovenste bovenlaag,
die gevormd werd door oude adel en patriciaat die zich, naast landelijke
en lokale bestuursfuncties, ophielden op de hoge posten bij de destijds
nog kleine ministeries, in de ambtenarij, de diplomatieke dienst, of die
gewoon rentenierden. In het Den Haag van rond de eeuwwisseling stond
de middelbare ambtenaar vaak hoger aangeschreven dan de succesvolle
ondernemer.72 Veel meer dan in Rotterdam waren de Kröllers in de hof-
stad dan ook nouveau riche.73

Naast De Witte kende Den Haag nog een aantal veel exclusievere, oer-
oude herensociëteiten. De Grande Société - Club de la Haye bestond uit
adel, een enkele patriciër en buitenlandse diplomaten. De voertaal was
Frans. Place Royal, of Plaats Royaal, kende een gelijksoortig ledenkorps,
maar dan met Nederlands als voertaal. De derde vereniging voor de
hoogste Haagse heren was De Besognekamer, een sociëteit waarvan voor-
al ministers en Kamerleden lid waren, aangevuld met gepensioneerde
hoofdofficieren en oud-residenten uit de koloniën. De sociëteit stond ook
wel bekend als het ‘voor-parlement’.74 Van geen van deze genootschap-
pen werd Anton Kröller ooit lid. De president-commissaris van zijn
scheepvaartbedrijf, viceadmiraal b.d. Norman MacLeod maakte daaren-
tegen wel deel uit van De Besognekamer en beschikte daarmee over de
noodzakelijke politieke contacten.75

Niet dat Anton Kröller zich ooit veel aantrok van rangen en standen.
Hij was zich bewust van zijn afkomst en het kastesysteem dat in die tijd
bestond, maar hij liet zich er niet in het minst door hinderen bij zijn eigen
maatschappelijke ontwikkeling. Al werd hij met zijn directe, soms agres -
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sieve stijl zakelijk niet overal even hartelijk verwelkomd, Kröller wist heel
goed hoe het hoorde. Als het moest kleedde hij zich comme il faut, met hoge
hoed en jacquet, maar hij was geen man die zich de wet liet voorschrij-
ven door strenge burgerlijke conventies. Hij schroomde niet om in zijn
vrije tijd en bij familiegelegenheden een pet te dragen, een hoofddeksel
dat bij de hogere sociale klasse in Den Haag bij uitstek verboden was.76

Kröller zou ook nooit zijn eenvoudige Rotterdamse afkomst verlooche-
nen. Hij koesterde het bijbehorende ronde, zangerige accent en de directe,
soms wat botte stijl.77 Tot op hoge leeftijd sprak Anton Kröller – volgens
overlevering binnen de familie – pudding uit als podding, moeten als mot-
ten en immers als ommers. Ook als hij Frans, Duits of Engels sprak, talen
die hij op den duur vloeiend beheerste, zou altijd zijn Rotterdamse accent
doorklinken.78 Opmerkelijk was wel dat de familie Kröller, ondanks haar
afzwering van het geloof, zich in Den Haag toch weer registreerde als
Nederlands-hervormd. Mogelijk was Kröller zich er inmiddels van bewust
dat onkerkelijkheid wel erg vooruitstrevendgevonden werd.79

Kröllers echtgenote had aanvankelijk meer behoefte om aansluiting
te krijgen bij de allerdeftigste dames van Den Haag. Ze werd lid van de
Haagse afdeling van Tesselschade, een vereniging die zich inzette voor
vrouwen uit de hogere klasse die ‘buiten hun schuld’ in financiële pro-

Links Anton Kröller met pet, geheel rechts Helene Kröller.
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blemen waren geraakt en moesten werken voor hun geld. Tesselschade en
haar evenknie Arbeid Adelt verstrekten steun aan minder fortuinlijke
standsgenotes, door hun te betalen voor handwerkjes, die men vervol-
gens trachtte te verkopen in een eigen winkel.80Helene Kröller werd on-
middellijk penningmeester bij Tesselschade, en liet haar kritische stem
horen bij de bestuursvergaderingen. Het was vervolgens haar echtgenoot
die, waarschijnlijk voorbereid door zijn boekhouder, een uitgebreid rap-
port aanleverde, waarin de financiële conditie van de vereniging werd
geanalyseerd.81

Tesselschade had inmiddels veel weg van een sociale werkplaats op
stand. Anton Kröller sprak aanvankelijk nog van een ‘vereerende op-
dracht’ en – met een knipoog – van ‘gracieuselijk gegeven inlichtingen
van penningmeesteresse en de overige dames’, maar vervolgens velde hij
een vernietigend oordeel over de werkwijze van de vereniging. Het hele
magazijn lag vol met onverkoopbaar werk. Boekte men deze voorraad af
dan zou volgens Kröller het kapitaal van de vereniging als sneeuw voor
de zon verdwijnen. Hij concludeerde nuchter dat volgens hem het doel
van de vereniging achterhaald was. ‘Was voor een tiental jaren de werk-
verschaffing zooals Tesselschade deze biedt, misschien de enige vorm
van steun voor de beschaafde vrouw, thans kan deze laatste op zoo veler-
lei gebied een middel van bestaan vinden, dat naast de oude ook nieuwe
vormen van hulp en steun gebiedend de aandacht van de Vereeniging
 eischen.’
‘Andere tijden brengen andere eischen,’ schreef Kröller.82 En hij wist

waarover hij sprak. Hij was vooruitstrevend als het om geschoolde vrou-
wenarbeid ging. Op zijn eigen kantoor in Rotterdam was een aantal
vrouwen werkzaam in administratieve functies. Juffrouw van Buuren,
de enige vrouwelijke secretaris bij Müller & Co, verdiende meer dan de
meesten van haar mannelijke collega’s.83 Vrouwenclubjes zouden uit-
eindelijk niet de toekomst zijn voor Helene Kröller, bovendien was zij
net als haar man niet geschikt voor het collegiaal bestuursschap. Na vijf
jaar hield ze Tesselschade voor gezien.84

Helene Kröller zou nooit de doorsnee Haagse rijkeluisechtgenote
worden, voor wie het huwelijk de belangrijkste carrièrestap was, en die
haar dagen daarna doorbracht met het wandelen met de hond en de zorg
voor het gezin. Helene Kröller was een vrouw die zichzelf wenste te ont-
plooien en daar kreeg ze van haar echtgenoot alle ruimte en middelen toe.
Na de verhuizing naar Den Haag had zij een ware schaar aan huisperso-
neel tot haar beschikking. Naast de drie dienstbodes die vanuit Rotter -
dam waren meeverhuisd, kwamen daar al snel een adellijke Duitse gou-
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vernante en een kindermeisje bij. Later gevolgd door een koetsier, een
huisknecht en een kamenierster.85

Net als in Rotterdam zou Anton Kröller in Den Haag nooit deelne-
men aan bestuurlijke activiteiten als Kamer van Koophandel, gemeen-
teraad of landspolitiek, noch actief zijn in een van de commissies van De
Witte. Kröller concentreerde zich volledig op zijn onderneming.86 Wel
had hij een enkele keer, waarschijnlijk vanwege zijn financiële welstand
en zijn reputatie als voortvarend ondernemer, zitting in een erecomité
bedoeld voor fondsenwerving. Zo was Kröller in die tijd erelid van een
congres over de versterking van de positie van de middenstand.87 En
 samen met de reders Bernard Ruys en Jan Hudig vormde hij de Rotter -
dam se afdeling van het erecomité dat geld inzamelde voor een hulde-
blijk aan generaal Van Heutsz, de ‘pacificator van Atjeh’. Het comité be-
stond verder voornamelijk uit koloniale reders voor wie het behoud van
Indië van levensbelang was.88 Kröller had zelf op dat moment geen noe-
menswaardige activiteiten meer in de archipel. De oliebron Moesi Ilir
waarin hij een belang bezat, was ondertussen verkocht aan de Konin k -
lijke Petroleum Maatschappij. Overigens wel op een zodanige manier
dat Kröller en zijn zakenvrienden, tegen de zin van de ‘Koninklijke’, nog
tot in lengte van jaren royalty’s zouden blijven ontvangen.89

In Den Haag gingen de oudste drie kinderen van het gezin Kröller na
hun lagere school naar het Tijmstra Instuut aan de Laan van Meer der -
voort, een handels-hbs die sterk leek op de opleiding die hun vader in
Rotterdam had doorlopen. De Middelbare School voor Handel en Admi -
ni stratie, zoals de school officieel heette, was in 1899 opgericht door de
Dordtse vrijmetselaar Frans Tijmstra. Het instituut leidde niet alleen
kinderen op voor de handel, maar conform de Haagse bevolkingssamen-
stelling, ook voor de consulaire dienst. Kröller zelf nam samen met zijn
zakenvriend Willem de Ridder, eveneens vrijmetselaar, die net van Dor -
drecht naar Den Haag verhuisd was, en een aantal andere lokale notabe-
len, zitting in de raad van toezicht van de school.90

Dat zijn dochter, als een van de weinige meisjes, een dergelijke oplei-
ding volgde, was voor Anton Kröller inmiddels dus niets bijzonders meer.
Het betekende niet per se dat zij daarna ook zou moeten gaan werken.
Kröllers zuster Marie had immers ook haar hbs voltooid, maar zij zorgde
nu voor Willem. Broer en zus Kröller hadden van de gestegen dividen-
den van Müller & Co de grote villa Heidehoek gekocht, eveneens gelegen
aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum, en ingrijpend laten verbouwen.
Samen met het vaste huispersoneel zouden ze daar hun verdere leven
blijven wonen.91
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De kinderen Kröller ontleenden geen privileges aan het feit dat hun
vader in het bestuur van de school zat. Kröllers dochter had dat sowieso
niet nodig. Zij behaalde uitstekende cijfers en sloeg zelfs een klas over.
Voor de beide oudste zoons, die net als hun vader in zijn jeugd lang op-
merkelijk klein bleven, gold dat echter geenszins. Anton jr. was een
zwakke leerling en moest zowel de eerste als de tweede klas overdoen.
Samen met broer Wim, die redelijk kon meekomen maar zeker niet ex-
celleerde, ging hij vervolgens over naar de derde klas, maar daar waren
zijn cijfers weer zo slecht dat hij in 1908 de school zonder diploma verliet.92

Of Kröller in die tijd veel aandacht had voor zijn kinderen en hun school-
resultaten, valt te betwijfelen.93 Waarschijnlijk vond hij dat zij, net als
hijzelf dertig jaar eerder, het op eigen kracht moesten zien te redden.
Voor zakenman Kröller was het Tijmstra Instituut vooral een interessan-
te kweekvijver voor gekwalificeerd kantoorpersoneel. Zijn snelgroeien-
de bedrijf behoorde dan ook tot de vaste adressen waar jaarlijks door de
leerlingen bezoeken werden afgelegd. In het jubileumboekje van de
school uit 1909 werd W.H. Müller & Co geprezen als onderneming waar
het hoogste aantal oud-leerlingen van het Tijmstra Instituut een betrek-
king had gevonden, elf in getal.94

Schooldirecteur Frans Tijmstra werd door Kröller nog wel ingescha-
keld bij de organisatie van een toekomst voor zijn weinig intelligente
oudste zoon. Er was bedacht dat Toon dan maar boer moest worden en
daarvoor wilde Kröller gronden aankopen. Of misschien was het ook wel
andersom, want op dat moment investeerden meer westerlingen in land -
bouwgrond in het oosten, niet in de laatste plaats omdat deze vrijge-

V.l.n.r. Helene jr., Anton jr. (Toon), Wim en Bob, ca. 1905.
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steld waren van grondbelasting. Waarschijnlijk om te verhullen dat de
vermogende zakenman erachter zat en om de prijs niet al te zeer te laten
 opdrijven, fungeerde Frans Tijmstra als stroman bij grondaankopen die
Kröl ler in Drenthe deed.95

Meer betrokken was vader Kröller bij de sportactiviteiten van zijn kin-
deren, al was ook dat slechts in materiële zin. Terwijl Den Haag al twee
hockeyclubs kende, waarvan er een piodheette (Pretmaken Is Ons Doel),
kocht Kröller een terrein aan de Pompstationsweg, en werd in 1904 een
nieuwe vereniging opgericht waar Helene jr. en haar schoolvriend Dick
Buisman in het bestuur kwamen te zitten. De nieuwe club kreeg een naam
die geheel met Kröllers levensopvattingen overeenkwam: odis (Ons Doel
Is Scoren). Vanwege hun zwarte tenue kregen de odis-spelers de bij-
naam ‘de Zwarte Hagenaars’. Vader en moeder Kröller waren ereleden
van de club.96

Al na een jaar trad odis toe tot de landelijke competitie. Ook buiten-
landse verenigingen werden uitgenodigd en bezocht. Toen in de winter
van 1906 de geplande uitwedstrijd tegen een Engelse club door slechte
opkomst van de Hagenaars geen doorgang dreigde te vinden, liet Kröl -
ler het Britse elftal per Batavier naar Nederland halen. De boot belandde
echter in de mist, waardoor de wedstrijd een dag verzet moest worden.
Vervolgens begon het ook nog eens hevig te sneeuwen, waardoor de
Haagse hockeyers opnieuw dachten dat er niet gespeeld kon worden.
Het jaarverslag van odis over 1906 meldt echter: ‘Anton [jr.] en Wim
Kröller dachten hier echter anders over en met veel energie werd met
een aantal werklui het sneeuwopruimen waargenomen.’ odis won dat
weekend glansrijk van de Engelsen.97

Uit deze vroege Haagse periode stamt ook het beeld dat Müller & Co
rond de eeuwwisseling grote zaken deed in Zuid-Afrika en de Batavier -
lijn geregeld daarheen voer. Anton en Helene Kröller zouden daarbij een
sterke ideologische verbondenheid met de Boeren gekoesterd hebben.
Het verhaal ging een eigen leven leiden toen zij in de jaren twin tig twee
opvallende gedenktekens voor de helden van de Boerenoorlog op hun
landgoed plaatsten. Maar nu even de zaken in het juiste perspectief, want
waar Helene zich waarschijnlijk wel oprecht verbonden voelde met de
dappere strijders, waren het bij Anton toch vooral zakelijke motieven
die hem dreven.98

Anton Kröller bezat nooit een rederij waarmee hij intercontinentale
lijnen onderhield, dus ook niet op Zuid-Afrika. De Batavierlijn was een
veerdienst op Londen. Hij zette soms ook wel eens een van de Bata vie -
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ren, net als zijn andere schepen, in op de wilde vaart naar verder weg ge-
legen oorden, maar die kwamen meestal niet verder dan Zweden, Rus -
land, Noord-Afrika en Spanje. Er was tot vlak na de Eerste Wereld oorlog
sowieso geen enkele Nederlandse rederij met een vaste dienst op Zuid-
Afrika. Wel waren er vóór die tijd verschillende plannen hiertoe, maar
deze sneuvelden steeds, omdat de concurrentie van Engelse en Duitse
rederijen, die in kartelverband samenwerkten, te sterk was.99 In 1899,
vlak na het uitbreken van de Boerenoorlog, was Kröller zelfs om advies
gevraagd door het hoofdbestuur van de Maatschappij van Nijverheid
over het oprichten van een eigen Hollandse lijnvaartdienst naar dit
land. Hij adviseerde toen negatief en concludeerde dat ‘de nijverheid
aan een eigen lijn geen bijzondere behoefte heeft, aangezien zij voldoen-
de gelegenheid bezit om hare producten naar Zuid-Afrika te versche-
pen’.100 Dit was waarschijnlijk overigens wel het moment waarop hij zelf
begon te beseffen dat handel tussen Nederland en Zuid-Afrika lucratief
kon zijn en dat de rebellerende Boeren hem daarbij uitstekend van dienst
zouden kunnen zijn.
Het eerste contact met de Boeren kwam waarschijnlijk tot stand via

zijn Dordtse commissaris en bankier Willem de Ridder, die in het hoofd-
bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond (anv) zat. Het anv,
waar Kröller toen ook lid van werd, was een paar jaar daarvoor opgericht.
Anders dan de veel oudere Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeni ging
(nzav), die stond voor vreedzame steun aan de rebellerende Afri kaan -
ders, was de anv een organisatie die in eerste instantie de Nederlandse
taal en cultuur wenste te bevorderen, in Zuid-Afrika, maar bijvoorbeeld
ook in Nederlands-Indië. Het anv sloeg na het uitbreken van de oorlog
echter wel een veel fellere toon aan dan de nzav en stelde zich actiever
op. Er werd in Dordrecht, dat met zijn Zuid-Afrikaansch Museum een
ideologisch centrum van steun aan de dappere orthodox-protestantse
geloofsgenoten vormde, zelfs een persbureau ingericht dat de wereld van
eigen nieuws van het Boerenfront voorzag.101

De Boerenoorlog was in feite een koloniale strijd tussen door rauw
kapitalisme gedreven, moderne Engelse mijnondernemers, bij uitstek
gepersonifieerd door Cecil Rhodes, die zich, soms met behulp van privé-
legers, de diamant- en goudmijnen van Zuid-Afrika toe-eigenden, en de
veelal eenvoudige Boeren, nazaten van pioniers uit de voc-tijd, die wer-
den terugdreven op hun landbouwgrond. De Boeren werden aangevoerd
door de Bijbelvaste ‘Oom’ Paul Kruger, de stokoude president van Trans -
vaal, die naar verluidt nog geloofde dat de aarde plat was. Toen de oorlog
uitbrak voerde hij al bijna een kwarteeuw guerrilla tegen de Britten, en
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haalde soms klinkende overwinningen, die veel sympathie in continen-
taal Europa opleverden.102

Kruger kon ook op de warme waardering van de Duitse keizer Wil -
helm ii rekenen, die naarstig bezig was zijn koloniale bezit uit te brei-
den. Vandaar ook dat, toen Nederlandse investeerders het lieten afweten,
de spoorlijnen van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maat -
schappij met Duits kapitaal voltooid werden. Ironisch genoeg zorgden de
Britse mijnexploitanten er nu voor dat de maatschappij en de Boeren -
republieken zo veel geld verdienden, dat Kruger in staat was oorlog te
voeren tegen de veel talrijkere Engelse overheerser.103

Anton Kröller heeft zich nooit publiekelijk uitgesproken voor of tegen
de strijd in Zuid-Afrika, daarvoor waren zijn belangen in Groot-Brit tan -
nië inmiddels te groot. Wel kondigde Müller & Co direct na het uitbre-
ken van de oorlog aan tijdelijk geen dynamiet meer te vervoeren naar
Engeland.104 En toen in september 1900 drie Zuid-Afrikaanse vertegen-
woordigers van Transvaal via Nederland naar Amerika reisden, om daar
steun te zoeken voor hun ongelijke strijd tegen de Britten, en in Rotter -
dam waren om over te stappen op de Holland-Amerika Lijn, was Kröller
zo vriendelijk geweest om zijn mooie huis aan de Haringvliet in Rotter -
dam ter beschikking te stellen voor hun ontvangst. Een joelende menig-
te verzamelde zich vervolgens voor de deur en juichte net zo lang tot de
generaals Wessels, Wolmarans en Fischer voor het raam verschenen en de
eerste een toespraak hield. Het publiek zong Transvaalse en Vrijstaatse

V.r.n.l. Abraham Fischer, Paul Kruger, Danie Wolmarans en Cornelius Wessels in Hotel
des Indes.  Persoonlijke dankkaartjes van Wolmarans en Wessels aan Helene en Anton
Kröller, 1900.
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volksliederen en het Wilhelmus. Na het diner vluchtten de Zuid-Afri -
kaanse gasten schielijk via de achterkant van Kröllers woonhuis richting
het nabijgelegen Maashotel aan de Boompjes.105

Toen later dat jaar Paul Kruger en zijn drie generaals Zuid-Afrika ont-
vluchtten had de jonge koningin Wilhelmina lang gedraald met het stu-
ren van een Nederlands marineschip om de strijders op te halen. Neder -
land afficheerde zich in die tijd juist als neutraal land en was net gastheer
geweest van de Eerste Internationale Vredesconferentie. Bij de aankomst
van de Boeren in Den Haag behoorde Kröllers echtgenote tot het ont-
vangstcomité en was zijn dochter een van de bloemenmeisjes bij de in-
huldiging in hotel Des Indes.106

In 1902, na het definitief verliezen van de oorlog, ging ook de veel jonge-
re en gematigdere president Theunis Steyn van Oranje Vrijstaat met zijn
generaals De Wet, De la Reij en Botha in ballingschap. Kröller stuurde
toen zijn Batavier iii om hen in Southampton op te halen, zodat ze vooral
geen voet op Engelse bodem hoefden te zetten. In Hoek van Holland had
hij een koets klaarstaan om het gezelschap naar Den Haag te brengen.107

Als dank mocht hij samen met zijn zwager aanzitten bij de lunch die het
Zuid-Afrikaanse gezelschap in Hotel De Oude Doelen in Den Haag aan
een selecte groep Nederlandse sympathisanten aanbood.108

Steyn en zijn echtgenote namen vervolgens hun intrek in Villa Norma
aan de Haagse Badhuisweg, waar zij de daaropvolgende twee jaar verble-
ven.109 De nabijgelegen Villa ten Vijver van de familie Kröller werd toen
net opgeleverd. Contacten met de familie Steyn en andere officiële plicht-

Helene Kröller met president Steyn.  President Steyn bij Huize ten Vijver.
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plegingen liet Kröller vervolgens graag over aan zijn echtgenote, die het
goed kon vinden met Steyns vrouw Tibbie.110

Dat ook Anton Kröller zo’n sterke ideologische band met Zuid-Afrika
is blijven aankleven komt vooral omdat hij, toen oud-president Paul
Kruger in 1904 in Zwitserland overleed en de Nederlandse regering geen
schip meer voor de terugtocht van de overledene ter beschikking wilde
te stellen, zijn Batavier iv aanbood. De nrc schreef erover: ‘Na de teleur-
stelling van het vervallen van het oorlogsschip zal het Nederlandsche
volk […] met voldoening vernemen, dat Paul Kruger’s lijk niet op een
Duitsche of Engelsche mail- of vrachtboot naar Zuid-Afrika zal worden
gebracht, maar op een Nederlandsch schip, dat bepaaldelijk voor dit doel
wordt ingericht en de reis maakt.’111

Op de dag van vertrek liep heel Rotterdam uit. Een aanzwellende
stroom toeschouwers volgde de kist door de stad tot aan het Willems -
plein, waar het gezelschap aan boord ging, Anton Kröller voorop. Kapitein
Wilkens van de Batavierlijn voerde het bevel over het schip. Indië vete -
raan Norman MacLeod, president-commissaris van W.H. Müller & Co’s
Algemeene Scheepvaart Maatschappij, maakte de reis naar Zuid-Afrika
mee. Hij ontving hiervoor een bonus van duizend gulden in contanten.
Anton Kröller en Gustav Müller voeren slechts mee tot Hoek van
Holland en stapten daar van boord. De zaak leverde W.H. Müller & Co
veel positieve publiciteit op, en Kröller, zoals nu blijkt, de eeuwige roem
als geestverwant der Afrikaanders.112

Maar het verhaal is minder heroïsch dan het lijkt. Het was niet Kröller
die het initiatief nam voor de overbrenging van het lichaam van Kruger,
maar de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, die gewoon be-
taalde voor de huur en het vervoer per Batavier iv. De verhuur van het schip
kwam Kröller goed uit, want het voer op dat moment in een verliesge-
vende dienst op Hamburg, zo liet hij althans de commissarissen van zijn
scheepvaartmaatschappij weten.113 Bovendien was Kröller ook in een ver-
gevorderd stadium met voormalig president Steyn om eindelijk handel
met Zuid-Afrika te gaan drijven. Steyn, die vóór zijn presidentschap van
Oranje Vrijstaat advocaat was geweest en in Londen rechten had gestu-
deerd, was veel wereldser en realistischer dan de principiële Paul Kruger.
Hij zag waarschijnlijk dat het ontwikkelen van eigen economische acti-
viteiten voor de Boeren de enige manier was om tegenwicht te bieden
aan de Engelsen.114 Kröller had al in 1903 Michiel de Bruijn in dienst ge-
nomen, de voormalige secretaris van het buitengewoon gezantschap
van Transvaal en Oranje Vrijstaat, die zich nu bij Müller & Co bezighield
met de ontwikkeling van zaken in Zuid-Afrika.115
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In de zomer van 1904 maakten Anton Kröller, Gustav Müller en hun
echtgenotes samen met het echtpaar Steyn een drie weken lange reis naar
Zweden en Noorwegen, alwaar de ijzerertsoverslag getoond werd in de
zuidelijke haven van Oxelösund en het noordelijke Narvik.116 Mogelijk
spraken de heren toen ook over de exploitatie van mijnen in Zuid-Afrika,
want vooral Transvaal bezat grote voorraden ijzererts, die nog volledig
onaangeroerd waren.117 Theunis Steyn was vervolgens ook te gast op het
stoomjacht Lotos van Gustav Müller, waarmee in gezelschap van vele
hoogwaardigheidsbekleders een tocht van Rotterdam naar Dordrecht
werd gemaakt, alwaar het Zuid-Afrikaansch Museum werd bezocht. Het
was ook nu weer Helene en niet Anton Kröller die Steyn vergezelde.118

De familie Steyn verliet Nederland een maand na het vertrek van de
overleden Paul Kruger overigens niet per Batavier, maar met de s.s. Kron -
prinz van de Deutsche Ost-Afrika Linie, die sinds enige jaren Amsterdam
en Rotterdam als tussenhaltes in haar reisprogramma had opgenomen.119

Müller & Co kreeg kort daarna het tienjarige, exclusieve verkoopcontract
voor de wol van de Zuid-Afrikaansche Coöperatieve Unie en opende een
klein filiaal in Bloemfontein.120 Tegelijkertijd nam Kröller een aanzien-
lijke deelneming in het Zuid-Afrikaansch Handelshuis, een onderneming
die twee jaar eerder door een aantal Zuid-Afrikaveteranen was opge-
richt, en bedoeld was om de handel met Nederland te financieren.121

Weer een jaar later was de opportunistische Kröller, die nu opeens wel
brood zag in een eigen Nederlandse rederij, een van de initiatiefnemers
voor een nieuwe staatsgesubsidieerde scheepvaartlijn tussen Java, Zuid-
Afrika en Nederland. Het idee was om suiker en hout van Indië naar
Zuid-Afrika te verschepen en wol van de kaapkolonie naar Nederland.
Kröller zag bovendien mogelijkheden om Zuid-Afrikaanse maïs als vee-
voer naar Nederland te halen. Allerhande landbouwproducten konden
vervolgens uit Nederland retour gebracht worden.122

De Britse en Duitse concurrentie was echter onverminderd, dus het
bleef ook ditmaal bij plannen. Kröller vond een passend alternatief in de
Hamburg-Bremer Afrika-Linie die kort daarna geopend werd en waarin
de Norddeutsche Lloyd een belangrijke aandeelhouder was. Müller &
Co werd haar agent in Nederland.123 Kröller reisde toen ook samen met
zijn collega-reder van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij en de
directeur van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika naar Engeland
om te proberen een tentoonstelling die daar plaatshad over Zuid-
Afrikaanse bodemvoortbrengselen naar het Amsterdamse Paleis voor
Volksvlijt te halen.124

Nadat in 1908 besloten was tot het stichten van de Unie van Zuid-
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Afrika, waarbij de Britse Kaapkolonie en Natal samen met Oranje Vrij -
staat en Transvaal één staat werden onder Engels gezag, bezocht Theunis
Steyn de familie Kröller nog eens. Toen opende Kröller een filiaal in
Durban, waar hij vracht voor de Duitse lijn afhandelde en het Neder -
landse consulaat werd gehuisvest. Een nieuwe vestiging in Johannes -
burg werd echter binnen twee jaar alweer gesloten.125

Müller & Co zou in 1911 ook nog een aantal plantages verwerven in de
provincie Natal. Op de landgoederen Zaaifontein en Arcadia werden
acaciabomen gekweekt waarvan de tanninerijke bast gebruikt werd
voor de leerlooierij.126 Maar de Zuid-Afrikaanse handel zou altijd een
marginale rol blijven spelen binnen het zakenimperium van Anton
Kröller. De eigen handel was klein en doorlopend verliesgevend. Alleen
de deelneming in de financieringsmaatschappij Zuid-Afrikaansch Han -
dels huis leverde winst op, en compenseerde de verliezen gedeeltelijk.
Een eigen scheepvaartlijn op Zuid-Afrika kreeg Anton Kröller nooit en
voor zover bekend werd in Transvaal ook nimmer ijzererts gedolven.127

In het eerste decennium van de twintigste eeuw kwam Anton Kröller
ook nog tweemaal hard in conflict met het korps der havenarbeiders, en
net als in 1896 zorgde zijn eigengereide optreden ervoor dat zijn op zich
vooruitstrevende opvattingen over arbeidsverhoudingen geen blijven-
de indruk zouden achterlaten. De aanleiding voor de spoorwegstaking
van 1903 leek futiel. Bij Müller & Co in Amsterdam moest lading gelost
worden, en het Blauwhoedenveem zou de goederen in ontvangst nemen.
Voor het wegen van de waren had Müller & Co echter het Purper hoe den -
veem ingehuurd en de arbeiders daar waren aangesloten bij een andere
vereniging dan die van het Blauwhoedenveem. De twee groepen weiger-
den samen te werken. Müller & Co liet daarop de veemarbeiders ont-
slaan, waarna bootwerkers de onderneming boycotten bij verdere los-
singen en eveneens ontslagen werden. Binnen een week stond het aantal
ontslagen bij Müller & Co in Amsterdam op 56 man en werden de sta-
kers vervangen door werkwilligen uit Durgerdam. Het pakhuisgilde
weigerde echter weer met deze arbeiders te werken, waarmee de staking
een feit was en Müller & Co geen vracht meer gelost kreeg.128

Het was ditmaal niet Anton Kröller zelf die werd aangevallen door
boze bootwerkers, maar de chef van zijn Amsterdamse filiaal Piet Kee -
man en een van diens kantoorklerken. Keeman werd in de haven bekogeld
met stenen en stukken ijzer en vond ternauwernood een veilig heenko-
men in een smederij. Hij moest door politie te voet en te paard ontzet
worden. Toen de andere employé van Müller & Co zich later die dag per
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rijtuig naar huis wilde begeven, moest hij ondanks politiebegeleiding
alsnog een woning in vluchten, waar hij door een agent met getrokken
sabel verdedigd werd.129

De actie van Müller & Co bleek de lont in een kruitvat dat al lange tijd
op ontploffen stond. Door hun beperkte organisatiegraad in te kleine en
versnipperde vakverenigingen hadden arbeiders bij eerdere stakingen
keer op keer bakzeil gehaald. Het lukte hun niet om hun collega’s te ver-
plichten zich bij de bonden aan te sluiten, waardoor ze telkens door de
patroons, die zich niet lieten dwingen alleen met aangesloten personeel
te werken, tegen elkaar werden uitgespeeld.130

De staking bij Müller & Co breidde zich uit naar andere veembedrij-
ven, sloeg over naar het spoorwegpersoneel van dehijsm in Amsterdam,
waarna het gehele treinverkeer in Nederland plat kwam te liggen. De di-
rectie van de hijsm, de grote concurrent van de Staatsspoorwegen, die
door Müller & Co vertegenwoordigd werden, zwichtte vrijwel direct voor
de eisen van de stakers, waaronder schorsing van vervoer voor firma’s
die met niet-aangesloten personeel werkten.131

Kröller reageerde aanvankelijk mild op de staking. In een ingezonden
stuk in de nrc probeerde hij zich slechts te verdedigen tegen het feit dat
het wederom Müller & Co was, waar de oorsprong van een grote staking
had gelegen. Hij toonde zich in rustige bewoordingen een modern onder-
nemer die een voorstander was van ‘het ontstaan van krachtige arbei-
dersorganisaties’. Hij schreef: ‘Waar de strooming van onzen tijd gaat in
de richting van groote bedrijven, daar is van zelf het persoonlijk contact
tusschen werkgever en werknemer in veel gevallen eenvoudig onmoge-
lijk geworden.’ Hij gaf als voorbeeld de Engelse vakbonden, die in zijn
ogen ver voorliepen op Nederland. Uiteindelijk was het volgens hem de
taak van de overheid om het land te beschermen tegen ‘het terrorisme
der stakers’ en de concurrentiepositie van de havens, en met name de
transitohaven waar ‘nog derden een woordje hebben mee te spreken’, te
waarborgen.132

Maar een dag later reageerde hij in diezelfde krant op een artikel dat
eerder in het Algemeen Handelsblad was verschenen, en hij mogelijk pas
na het verschijnen van zijn eerste stuk onder ogen had gekregen. Daarin
werd het recht van de werknemers om hun organisatie aan werkgevers
op te leggen juist van de hand gewezen. Om onduidelijke redenen zag de
onvoorspelbare Kröller hierin de hand van de hijsm, en begon hij plot-
seling als een straatvechter tekeer te gaan tegen het feit dat de spoorweg-
maatschappij direct na het uitbreken van de staking zijn toevlucht had
gezocht bij de regering, om, eventueel met militair gezag, de leiding over
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het spoor over te nemen. Waarschijnlijk was ook dat laatste hem pas later
ter ore gekomen, en zag hij daarin een poging van dehijsm om de rege-
ring tegen zijn onderneming op te zetten. Hij greep nu de gelegenheid
aan om zijn concurrent op spoorweggebied in een kwaad daglicht te
stellen tegenover de regering.
In ongemeen felle, sterk polariserende bewoordingen schreef hij:

‘Ware de Minister in de hem gestelde val geloopen, dan hadde men het
unicum in de uitoefening van het Staatsgezag gezien, dat door de
Regeering officieel ondernemingen in den ban werden gedaan [Kröller
doelde op zijn eigen bedrijf] die in geen enkel opzicht harerzijds waren
te kort geschoten! Dehijsmware er tusschenuit gekomen en had de bit-
tere pil, de abdicatie tegenover haar personeel niet zelf geslikt, doch den
Minister toegediend.’133

Kröller richtte in zijn artikel zijn pijlen direct op de persoon vanhijsm-
directeur Robert van Hasselt, die hij verweet nooit overleg te hebben ge-
pleegd met de vertegenwoordiger van het personeel, hetgeen zijn oor-
sprong zou vinden in het feit dat deze afkomstig was ‘van den gehaten
Staats-spoor’. Kröller vergat daarbij voor het gemak zijn eigen optreden
bij de vorige grote staking, waarbij hij evenmin had overlegd met zijn
bootwerkers en hen zelfs op stiekeme wijze voor het voldongen feit van
vaste ploegen had gesteld. ‘Bij werkstakingen behoort vóór alles eene kal-
me, nuchtere opvatting,’ doceerde Kröller. ‘Wordt het werk gestaakt en
is de werkgever overtuigd van zijn goed recht, zoo zorge hij voor andere
werkkrachten. […] Men trachte verder de eerste dagen zoo goed mogelijk
door te worstelen en men zal zien dat velen der goedgezinden tot het
werk terugkeeren en van alle kanten krachten beschikbaar komen.’134

‘Voor ieder mensch is geen les zoo heilzaam als te zien, dat een ander
gaarne neemt, wat men zelf versmaadt,’ omschreef Kröller de mores in
de vervoerssector. Om dat gedrag te beteugelen opperde hij, en daarmee
liep hij als internationaal georiënteerd ondernemer duidelijk voorop,
dat er een wettelijk arbeidscontract diende te komen en bijbehorende
afspraken om al te gemakkelijke eenzijdige opzegging te voorkomen.
‘Dan zal ook de verhouding tusschen werknemer en werkgever, zij het
ook met niet te vermijden schokken, haar natuurlijk evenwicht vinden.’
Kröller stelde ten slotte voor om een ‘een enquête naar de toestand van
het spoorwegpersoneel’ in te stellen, zoals dat in zijn eigen bedrijfstak
ruim tien jaar eerder had plaatsgevonden.135

Aangezien de staking gewonnen was door de arbeiders, verdedigde
spoorwegdirecteur Van Hasselt zich daarna alleen nog door in de krant
in beleefde bewoordingen uit te leggen dat het gewraakte artikel niet van
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de hand van dehijsmwas geweest en dat hem, gezien de snelheid waar-
mee de staking zich over het land verspreid had, geen andere mogelijk-
heid had opengestaan dan zijn toevlucht tot de regering te zoeken. Door
de woorden van Anton Kröller letterlijk te herhalen werd nog eens extra
duidelijk hoe agressief de toon van diens aantijgingen was geweest.136

Maar Kröller kreeg zijn zin, want de door hem gesuggereerde enquête
kwam er en de spoorwegstaking zou onbedoeld het keerpunt vormen in
de sociale verhoudingen in Nederland. In 1906 werd de eerste wetswijzi-
ging ingediend die de basis vormde voor de latere collectieve arbeids-
overeenkomst. In hetzelfde jaar zag het Nederlandsch Verbond van Vak -
vereenigingen het licht, waarbij vele kleine bonden aansluiting vonden.137

Typerend voor het soms sterk vertekende zelfbeeld van Anton Kröller
was echter dat hij nadien meende met zijn slechts in de krant geventi-
leerde, vooruitstrevende opvattingen een belangrijke bijdrage te heb-
ben geleverd aan de verbetering van de verhoudingen tussen arbeid en
kapitaal in Nederland. In Villa ten Vijver heette het optreden van de heer
des huizes ‘krachtig en toch humaan’, en was de heersende opvatting dat
zijn inspanningen ‘voor velen een weldaad’ hadden betekend.138 Maar
het opmerkelijke is dat Anton Kröller zich op het gebied van arbeidsver-
houdingen persoonlijk nooit inzette om rust in de haven te brengen,
juist eerder agitator was. Hij was ook nooit tot overleg met zijn collega’s
bereid. Toen in Rotterdam in 1900 reders en cargadoors in samenspraak
met de Kamer van Koophandel de handen ineen sloegen en een proef van
twee jaar instelden om gezamenlijk zeelieden aan te nemen, liet Kröller
expliciet weten hieraan niet te willen deelnemen en zijn eigen weg te
zullen gaan.139 Bij de parlementaire enquête die volgde op de spoorweg-
staking werd Kröller zelfs niet eens gehoord.140

Ook bij de graanelevatorstakingen in Rotterdam was het optreden
van Anton Kröller weinig collegiaal, eerder eenzelvig en onvoorspelbaar.
Net als bij de havenstaking van 1896 kwamen hierbij bootwerkers in het
geweer tegen mechanisatie van hun arbeid. En dat was niet verwonder-
lijk. De graanelevator, een reusachtig soort stofzuiger die het graan uit
het scheepsruim opzoog en woog, maakte het grootste gedeelte van de
menselijke arbeid overbodig. Tot dan toe hadden zeventig bootwerkers
en 56 wegers en zakophouders in vijf ploegen gedurende zeven of acht
dagen werk aan de lossing van een graanschip. Door invoering van de
‘broodrover’ waren nog maar veertien man nodig, die het schip in twee
dagen losten. De besparing op arbeid was 94 procent!141

Kröller, die altijd geïnteresseerd was in technische vernieuwingen,
had zelf aan de basis gestaan van de Maatschappij tot Exploitatie van
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Drijvende Elevators. Hij had aan initiatiefnemer Joris Smalt, directeur
van opslagbedrijf Het Nederlandsche Veem in Rotterdam, de ervaringen
van Müller & Co met elevatoren in Emden en de havens van Roe menië
ter beschikking gesteld.142 Samen met de cargadoors Ruys & Co, Wam -
ber sie & Zoon, Hudig & Veder en Hudig & Pieters werd in 1904 het me-
rendeel van het kapitaal bijeengebracht voor de aankoop van twee eleva-
toren. Tot de kleinere aandeelhouders – tekenend voor de toenmalige
vermenging tussen zakenleven en politiek – behoorden ook Kamer van
Koophandel-voorzitter Antoine Plate en burgemeester Frederik s’Jacob.143

Het graanelevatorconflict kende vele partijen die belang hadden bij
mislukking van de invoering van de machine. Dat kwam onder meer
doordat graanhandel en -transport van oudsher een veelheid aan tussen-
personen kenden – een lossende graanboot had in die dagen veel weg
van ‘een wriemelend mierennest’ – waarbij sommigen, onder anderen
vervoerders en controleurs, deels leefden van het achterhouden van la-
ding of het nemen van al te grote monsters van dit uiterst waardevolle
goed.144 Het deftige gilde der meters en wegers zag de graanelevator dus
eveneens liever gaan dan komen. Ook voor de stuwadoors, die het boot-
werkersvolk organiseerden en op wier terrein de cargadoors zich nu be-
gaven, zou de graanelevator een grote terugval aan inkomsten betekenen.
Vele partijen sloegen dan ook met genoegen gade hoe de eerste pogingen
om met behulp van een elevator te lossen mislukten.145

Ook Anton Kröller keerde zich, verrassend genoeg, bij het uitbreken
van de eerste ongeregeldheden in 1905 tegen het gebruik van de techni-

Een graanelevator.



165

sche vernieuwing. Daarmee koos hij direct partij voor zijn afnemers, de
Duitse graanimporteurs. Reden was dat er in Duitsland op korte ter-
mijn een verhoging van de invoerheffingen zou worden ingevoerd en
het graan zo snel mogelijk gelost moest worden, wat in Rotterdam met
behulp van de elevator dus nog steeds niet gelukt was. De Duitse graan-
importeurs wisten de meters en wegers ervan te overtuigen geen graan
meer te behandelen dat met elevatoren gelost werd.146

Toen in 1907 de technische problemen eindelijk onder de knie waren
en de twee bestaande elevatoren in Rotterdam alsnog in gebruik werden
genomen, richtten de deelnemers van de elevatormaatschappij, onder
wie ook Müller & Co, een eigen corporatie van meters en wegers op.147

Maar toen deze ‘onderkruipers’ een schip van Müller & Co wilden lossen,
ontstond de verwarrende situatie dat de bootwerkers, nota bene een vaste
ploeg van de onderneming, zich solidair verklaarden met de onafhanke-
lijke meters en wegers, die nog altijd tegen invoering van de elevator wa-
ren. De bootwerkers werden door Müller & Co ontslagen en de vlam
sloeg in de pan.148

De werkweigering bij Müller & Co was weer het startschot voor maan-
den van ongeregeldheden, waarbij bootwerkers en meters en wegers el-
kaar steeds afwisselden als oproerkraaiers. Het kwam wederom tot hevige
botsingen met het gezag en ook nu weer moesten politie en leger eraan
te pas komen om de orde te herstellen. Er werd gevochten en geschoten.
In de haven werd de staat van beleg afgekondigd.149

Het werd de vuurdoop voor de jonge burgemeester Alfred Zimmer -
man, die net een jaar eerder Frederik s’Jacob was opgevolgd. Zim mer man
kreeg ook een delegatie van Duitse graanimporteurs op bezoek, die hevig
geschokt was over zo veel geweld en ongeregeldheden. Zij spraken zelfs
over ‘Vergewaltigung’ – verkrachting – en meenden dat hun belangen
in de Rotterdamse haven niet op de juiste wijze behartigd werden. Uit -
ein delijk werd de oude Antoine Plate, nog altijd voorzitter van de Kamer
van Koophandel, erbij gehaald om te bemiddelen in dit complexe con-
flict. Daarin slaagde hij wonderwel, en na zeven maanden van ongere-
geldheden en negen weken staken keerde eindelijk de rust terug.150

Hoewel er nauwelijks vergelijkend onderzoek bestaat naar de rol van
individuele Nederlandse werkgevers bij stakingen – er wordt meestal ge-
keken vanuit de arbeidersbeweging – kan wel gesteld worden dat, ook
in de daaropvolgende jaren, het opvallend vaak Müller & Co was waar
grote en langdurige stakingen uitbraken.151Want Kröller mocht op papier
dan wel moderne opvattingen koesteren over de wijze waarop werkgever
en werknemer met elkaar dienden om te gaan, in de praktijk was hij een
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hard en onvermurwbaar ondernemer die zelden bereid was tot een com-
promis en altijd zijn eigen pad wenste te bewandelen. Deze onverbidde-
lijke geest zou altijd bij het bedrijf blijven voortleven, waardoor over de
gehele twintigste eeuw genomen Müller & Co met afstand de vervoers-
onderneming zou worden waar het meeste werd gestaakt.152

Kröller handelde geheel anders dan bijvoorbeeld zijn vroegere stagi-
air D.G. van Beuningen, die al bij de staking van 1896 uit nieuwsgierig-
heid de bijeenkomsten van de bootwerkers had bezocht. Niet dat er bij
shv in Rotterdam nooit gestaakt zou worden, maar toen het kolenhan-
dels- en overslagbedrijf in 1905 de beruchte kolentip invoerde, riep Van
Beuningen de havenarbeiders bij zich en bood hun de garantie dat ze
niet ontslagen zouden worden.153 Bij Kröller was zoiets ondenkbaar. Hij
onderhandelde niet met zijn personeel. Hij koketteerde na de havensta-
king van 1896 wel in de krant met een pensioenfonds dat al sinds 1890
zou bestaan – slechts een financiële verworvenheid – maar bij elk conflict
ontsloeg hij werkweigeraars op staande voet en verving hen door werk-
willigen.154

Ook bij de oprichting van de verschillende werkgeversverenigingen
in Rotterdam, die tot stand kwamen naar aanleiding van de elevatorsta-
king, was Anton Kröller niet betrokken. Dat wil zeggen, Müller & Co werd
wel lid van de Scheepvaartvereeniging-Zuid (svz) en van de Ver eeniging
van Stuwadoors, maar waar vrijwel alle grote cargadoors en reders per-
soonlijk zitting namen in de verschillende bestuursorganen en subafde-
lingen, vaardigde Kröller slechts zijn procuratiehouders af.155Degene die
werkelijk een bemiddelende rol speelde bij de totstandbrenging van de
eerste collectieve arbeidsovereenkomst in de Rotterdamse haven en daar -
mee voorlopig de rust terugbracht was dus Kamer van Koophandel-
voorzitter Antoine Plate. Diens neef en compagnon Willem Engelbrecht
werd de eerste voorzitter van de svz.156

Aan het prille begin van de twintigste eeuw wist Anton Kröller ook de
meeste van zijn verliesgevende zaken winstgevend te maken. Kartel vor -
ming bood in vrijwel alle gevallen de oplossing voor door hem zelf ont-
ketende prijsoorlogen. Om met de vaart op de Noordzee te beginnen: de
concurrentieslag die ontstaan was na zijn overname en uitbreiding van
de Batavierlijn was alleen nog maar harder geworden. In 1902 revancheer-
de cargadoorsfirma Cornelder & Co, die in 1898 door toedoen van Kröller
haar vaart op Londen had moeten staken en wier dienst door hem was
overgenomen, zich door het openen van een nieuwe lijn. De verdiensten
van de vaart op Londen bleven daardoor alleen maar verder dalen.157
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De Batavierlijn was zo verliesgevend dat Kröller in 1902 voorstelde het
kapitaal tot de helft af te schrijven en nieuwe aandelen uit te geven. Deze
belandden allemaal bij Müller & Co en zijn scheepvaartdochter masm,
waardoor Kröller gaandeweg de meerderheid in de Batavierlijn kreeg.
De oorspronkelijke aandeelhouders van de rederij zoals de families Van
den Bergh en Laming zagen de waarde van hun bezit langzaam maar ze-
ker verschrompelen en verkochten hun aandelen tegen de helft van hun
inleg aan de masm.158

Toen Kröller eenmaal de meerderheid van de aandelen in de Bata vier -
lijn bezat, opende hij nieuwe besprekingen met zijn Engelse en Neder -
landse concurrenten op de Londenvaart. In 1904, na acht jaar bittere
strijd, zag een nieuw Noordzeekartel het licht, met een leidende rol voor
W.H. Müller & Co. The Continental Rail- & Water-Carriers’ Conference
omvatte naast Müller & Co, de General Steam Navigation Company, ver-
tegenwoordigd door de Rotterdamse cargadoors Van Ommeren en Smith;
de Great Eastern Railway, met Hudig & Pieters als agent; Stoomvaart
Maatschappij Zeeland in Vlissingen, en de Hollandsche Stoomboot Maat -
schappij in Amsterdam.159 Het kartel ging echter verder dan een gebrui-
kelijke conference. Het was een pool, waaraan alle partijen hun inkomsten
afdroegen, welke volgens contract werden herverdeeld. Zo was er voor
niemand meer aanleiding de tarieven te onderbieden. De Neder landse
afdeling van het Noordzeekartel vergaderde afwisselend op het kantoor
van Müller & Co in Rotterdam en in een bovenzaal van het Am sterdamse
hotel Krasnapolsky, en zou maar liefst tien jaar standhouden. Vanaf dat
moment werd de Batavierlijn ook eindelijk weer een winst gevende on-
derneming.160

Voor Kröllers verliesgevende Sleepdienst Hoek van Holland in Maas -
sluis werd een andere oplossing gevonden. Overleg met de vroegere mo-
nopolist L. Smit & Co vond waarschijnlijk nooit plaats. Kröller vond een
gewillige zakenpartner in de Internationale Sleepdienst, een derde con-
current die rond de eeuwwisseling werd opgericht door dezelfde oud-
medewerkers van de American Petroleum Company, die eerder de
Scheep vaart en Steenkolen-Maatschappij waren begonnen. Het waren
naast Willem van der Vorm, Otto Horstmann, en op de achtergrond
William Randebrock, die tezelfdertijd in Rotterdam de Deposito- en
Administratiebank oprichtten.161

Anton Kröller verkocht in 1901 al zijn sleepboten, behalve de Helene, aan
de Internationale Sleepdienst. Voor de buitenwereld leek het daarmee
alsof hij als sleper het hoofd in de schoot had gelegd, maar in ruil voor zijn
schepen kreeg hij een aanzienlijk aandelenbelang in de Inter na tio nale
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Sleepdienst, dat hij nog ruim twee decennia zou behouden. Waar schijn -
lijk heeft nooit iemand buiten de direct betrokkenen dit geweten. Voor
het werk dat Müller & Co aanbracht bij de Internationale Sleep dienst
werd vanaf dat moment door de laatste commissie betaald. De Inter na -
tionale Sleepdienst zou in de jaren twintig alsnog fuseren met L. Smit &
Co en uitgroeien tot het beroemde sleepbedrijf Smit-In ter nationale.162

En dan was er nog Kröllers kunstmestfabriek in Zwijndrecht, die tot
het begin van de nieuwe eeuw diep in de verliezen zat. Er was sinds de
start in 1895 nooit dividend uitgekeerd. De oplossing werd aanvankelijk
ook hier gezocht in kartelvorming. De Duitse medeaandeelhouders van
de Internationale Guano en Superphosphaat Werken waren zelfs al jaren
lid van een groot Duits kunstmestsyndicaat. In 1900 vormden vijf Neder -
landse fabrieken, waaronder de igsw, en acht Belgische kunstmestfabrie-
ken samen een eigen kartel. Maar dat wilde nog niet zeggen dat iedereen
zich altijd aan de prijs- en volumeafspraken hield, en officieel viel in 1904
dit samenwerkingsverband ook weer uiteen. Voor de kunstmestfabriek
van Anton Kröller bracht het evenwel een kentering in de winstgevend-
heid, die samenviel met het technisch onder de knie krijgen van het in-
gewikkelde proces van superfosfaatproductie, en voortgaande stijging
van het verbruik van kunstmest. De Internationale Guano en Super -
phosphaat Werken leverden na 1901 een aantrekkelijk dividend op van
10 procent per jaar.163

Anton Kröller was met zijn kartelvorming geen uitzondering in die tijd.
Concurrentiebeperking was eerder regel dan uitzondering. Dat was een
gevolg van de wereldwijde vrijhandel die sinds het midden van de ne-
gentiende eeuw onder aanvoering van Engeland was ingezet, met voor-
al voor grondstoffen heel lage of geheel afwezige invoerrechten, waar -
door de wereldhandel sterk werd gestimuleerd. Diezelfde vrijhandel had
echter tot zulke sterke wereldwijde concurrentie geleid, dat vrijwel ie-
dere vorm van ondernemerschap resulteerde in a race to the bottom. Kar -
tel vorming was daar in feite het logische antwoord op, met alle negatieve
consequenties van dien voor consumenten.164

In Amerika bestond al sinds 1890 wetgeving tegen kartelvorming. De
Sherman Act verbood monopolievorming. Onder deze wet was Standard
Oil, het olieconcern van John D. Rockefeller, gedwongen opgesplitst in
lokale productiemaatschappijen.165Maar de wet hielp uiteindelijk weinig,
want grote financiers als J.P. Morgan zochten een uitweg via de kapitaal-
markt, met behulp waarvan zij grote trusts oprichtten, houdstermaat-
schappijen die de aandelen van verschillende concurrerende bedrijven
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opkochten en onder één dak brachten, waardoor de onderlinge concur-
rentie alsnog beperkt werd. Het zou tot 1914 duren voordat de Clayton
Antitrust Act ook deze vorm van machtsconcentratie aan banden zou
leggen.166

Eveneens onder leiding van bankier J.P. Morgan werd in 1902 in de
trans-Atlantische scheepvaart een trust gevormd waarin aandelenbelan-
gen in grote Engelse, Duitse en Amerikaanse rederijen samengevoegd
werden en prijsafspraken golden. Van de International Mercantile Marine
Company (immco) maakten ook de Hamburg-Amerika Packetfahrt ag
(Hapag) en Anton Kröllers principaal Norddeutscher Lloyd in Bremen
deel uit.167 Ook de door Antoine Plate opgerichte Holland-Amerika Lijn
(hal) was dus onderdeel van dit samenwerkingsverband.168

Toen de Duitse rederijen vervolgens trachtten eveneens de aandelen
van de Zuid-Amerika Lijn, een Amsterdamse dienst op de oostkust van
Zuid-Amerika, in handen te krijgen, ontstond er in Amsterdam verzet.
Het was vooral de beginnend reder Ernst Heldring, directeur bij de knsm,
tien jaar jonger dan Anton Kröller en zoon van de toenmalige president
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die zijn stadgenoten ervan
probeerde te overtuigen dat de Duitse bedoelingen niet zo onschuldig
waren als ze leken. Heldring wist zijn vader ertoe te bewegen samen met
de grote Amsterdamse reders een fonds op te richten, de Nationale Stoom -
vaart Maatschappij genaamd, om Nederlandse rederijen te beschermen
tegen buitenlandse aanvallen. De nhm zag in de opkomst van de Duitse
stoomvaart ‘eene ernstige bedreiging van de welvaart en onafhankelijk-
heid der Nederlandsche koopvaardij’.169 Het kapitaal en de vloot van de
Zuid-Amerika Lijn werden met behulp van dit fonds fors uitgebreid en
de rederij omgedoopt tot Koninklijke Hollandsche Lloyd.170

Hoewel Müller & Co geen deel van uitmaakte van de International
Mercantile Marine Company kreeg ook Kröller een enkele keer te ma-
ken met de lange tentakels van het trans-Atlantische scheepvaartkartel.
Als agent van de Norddeutsche Lloyd in Nederland kreeg hij in 1904 een
tik op de vingers, omdat hij een van de lijnen van de immco concurrentie
aandeed. Zijn kortstondige dienst op de Amerikaanse stad Boston staak-
te hij om die reden.171

Waar de regeringen van de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland
aan het begin van de eeuw kartelvorming lieten onderzoeken, bleef het
in Nederland slechts bij uitwisseling van standpunten in kranten, tijd-
schriften en pamfletten. Het meest bekende epistel over dit onderwerp
uit die tijd is van de hand van de bekende latere sdap-voorman Floor
Wibaut, die juist op dat moment besloot van Zeeland naar Amsterdam te
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verhuizen om daar wethouder te worden. Wibaut wist wat kartels waren.
Zijn familie zat in de steenkolenhandel, een sector die onder leiding van
de Steenkolen Handels-Vereeniging sterk georganiseerd was geraakt.
Wibaut zelf was rijk geworden als houthandelaar.172

Wibaut telde in totaal vijftien grotere en kleinere kartels. Zout zie ders,
bietsuiker- en aardappelmeelfabrikanten, producenten van schelpkalk,
steen, muurtegels en ijzeraarden buizen, handelaren in grint en ruw kali-
zout, ze hadden zich allemaal op een of andere manier verenigd om af-
spraken te maken over prijzen en volumes in hun sector. En dan waren er
natuurlijk de grote koloniale Nederlandse rederijen als de knsm, de smn,
de Rotterdamsche Lloyd, en hun dochterbedrijven, die net als hun buiten-
landse collega’s, in conferences bijeenkwamen, onderling prijsafspraken
maakten en zich weerden tegen binnen- en buitenlandse concurrentie.173

In die zin was Kröllers Noordzeekartel dus een volkomen normaal ver-
schijnsel, zij het dat hij in de voorgaande tien jaar de kaarten flink door
elkaar gehusseld had en hoogstpersoonlijk opnieuw verdeeld. Politiek
zou kartel- en trustvorming in Nederland nooit een heet hangijzer wor-
den. De algemene opvatting was dat samenwerking bijdroeg aan een
sterke nationale industrie. De potentiële schade van concurrentiebeper-
king werd door de open Nederlandse economie marginaal geacht.174

Vergeleken bij buurland Duitsland waren de Nederlandse ‘onderne-
mersvereenigingen’ overigens kinderspel. Er was daar bijna geen sector te
bedenken, waar de concurrentie niet beperkt werd.175 Naast het beroem-
de Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat werd de lijst aangevoerd
door Kröllers eigen clientèle, de ijzer- en staalindustrie, die voor bijna
ieder soort halffabricaat een kartel had opgezet en grote administratieve

Floor Wibaut.  Het Stahlhof in Düsseldorf.
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instituten in het leven had geroepen om de onderlinge afspraken en ver-
rekeningen te verwerken.176 Exemplarisch voor de omvang van dit soort
organisaties was het in 1906 gebouwde Stahlhof in het centrum van
Düsseldorf, bakermat van de kartelbureaus in het Ruhrgebied, waarin
het Stahlswerksverband huisde, dat slechts een van de voortbrengselen
van de industrie vertegenwoordigde.177 De grote Duitse ijzer- en staalin-
dustriëlen sloten in die dagen ook exportkartels voor stalen buizen, bal-
ken en spoorrails met hun collega’s in Frankrijk, Engeland en België 
– Nederland bezat toen nog geen eigen hoogovenbedrijf – en, aanvanke-
lijk in het grootste geheim, ook met Amerikaanse producenten.178

Het bereiken van een monopoliepositie was ook nog altijd Kröllers
doel bij zijn eigen ijzerertshandel, waarmee hij deze zelfde Duitse ijzer- en
staalfabrikanten beleverde. Nadat zijn eerste poging tot kartelvorming
in 1895 mislukt was, had hij nog tweemaal geprobeerd om de Zweedse
ertshandel naar zijn hand te zetten. In 1901 trachtte hij met zijn concur-
rent en toevallige bijna-naamgenoot C.E. Muller & Co, die de Noord-
Zweedse mijnen in Engeland en Amerika exclusief vertegenwoordigde,
prijsafspraken te maken, en het jaar erop had hij wederom zijn collega
Ludwig Possehl uit Lübeck benaderd om tot verdeling van de Duitse
markt te komen. Beide pogingen mislukten, maar Mercurius bleek Anton
Kröller goed gezind, want de eigenaar van de Laplandse mijnen, Gustav
Emil Broms, dezelfde persoon die in 1895 niet akkoord had willen gaan
met de kartelvoorstellen van Kröller voor de Duitse markt, raakte in 1903
in ernstige financiële problemen en was dringend op zoek naar nieuwe
investeerders. Geruchten circuleerden eerst dat Broms zijn onderneming
aan Fransen zou verkopen, daarna aan Engel sen, dan weer aan het Ame -
rikaanse us Steel. Maar ook nu weer werden de meeste buitenlandse in-
vesteerders afgeschrikt door het Zweedse chau vinisme.179

Vervolgens waagden ook de grote Duitse ijzer- en staalproducenten
zelf een serieuze poging om gezamenlijk eigen mijnen in het ertsrijke
Zweden te bemachtigen. August Thyssen, die zelf alleen nog maar erts-
concessies in Elzas-Lotharingen bezat, vormde daartoe samen met het
grotere Krupp en Deutsche Bank een consortium. Zij namen Stock holms
Enskilda Bank van de Zweedse familie Wallenberg in de arm om een lo-
kale houdstermaatschappij op te richten, met het oogmerk aan nationa-
listische gevoelens tegemoet te komen. Enskilda Bank werkte graag mee,
want de Wallenbergs hadden grote vorderingen op Broms en vonden
hem een weinig betrouwbaar ondernemer. De bank wilde maar wat graag
van deze klant af.180

Maar tegelijkertijd was een concurrerend syndicaat opgestaan onder
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leiding van wederom Ernest Cassel, die zich ook nu weer gesteund wist
door Stockholms Handelsbank.181 Het model dat dit driemanschap voor
ogen stond, was vergelijkbaar met dat van de Grängesbergmijnen, en was
politiek gezien veel aantrekkelijker voor de Zweedse staat. Door de finan -
ciering niet te baseren op eigendom, maar op lange leveringscontracten
met diezelfde Duitse staalgiganten, konden de mijnen in Lapland formeel
in Zweedse handen blijven.
Ernest Cassel voelde de lokale gevoeligheden weer haarscherp aan.

Bankier Wallenberg, die blij was van de Noord-Zweedse mijnen verlost
te zijn, concludeerde tevreden in een brief aan zijn broer: ‘De veiligheid
van ons land is behouden gebleven, doordat Cassel, de Londense jood, de
directie voert over de mijnondernemingen!’182 Uiteindelijk was er overi-
gens evenzeer een belangrijke rol voor het andere consortium, want
Deutsche Bank financierde de langjarige afnamecontracten van Thyssen
en Krupp, aangevuld met Kröllers vrienden van Gutehoffnungshütte, en
Rheinische Stahlwerke en Gelsenkirchen van staalbaron Hugo Stin nes.183

Knarsetanden moest de grote August Thyssen toezien hoe hij voor zijn
Zweedse erts nog altijd niet om Müller & Co en Possehl heen kon, en een
percentage van de inkoopprijs aan hen moest afstaan. De Duitse staalfa-
brikanten spraken onderling van een ‘Händlersieg’.184

De Duitse en Oostenrijkse markt moest Kröller wat Lapland betreft
nog altijd aan zijn Lübeckse collega Ludwig Possehl & Co laten, maar
Müller & Co kreeg nu wel de exclusieve verkooprechten voor deze mij-
nen voor Engeland, Frankrijk, België en Amerika. Die agenturen waren
tot dan toe in handen geweest van Kröllers grootste Rotterdamse rivaal
Jos. de Poorter en van C.E. Muller & Co in Middlesborough.185

Vooral voor De Poorter moet het verlies van de Noord-Zweedse agen-
tuur een gevoelige klap zijn geweest, want deze cargadoor was net be-
gonnen om een eigen erts- en kolenoverslaghaven aan te leggen langs de
Nieuwe Waterweg – de nog altijd bestaande Poortershaven. Daartoe was
grond van de gemeente Naaldwijk aangekocht. Het kan haast geen toe-
val geweest zijn dat Kröller samen met de gebroeders Wilton op datzelf-
de moment grond bij Pernis kocht en onderbracht in een vennootschap
die hij veelbetekenend Eerste Havenexploitatie Maatschappij ‘Rotter -
dam-West’ noemde, al zou van het ontwikkelen van een haven daar uit-
eindelijk nooit sprake zijn.186

De concurrentie die hij aanvankelijk nog op de Engelse en Ame ri -
kaanse markt ondervond van C.E. Muller & Co uit Middles borough was
daarna van korte duur, want even later nam W.H. Müller & Co een deel-
neming in dit bedrijf, om het gaandeweg geheel in te lijven. Het was in-
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middels een vast patroon in Kröllers buitenlandse expansie: eerst samen-
werken met een lokale partner en zodra de zaken zich bewezen hadden,
de lokale firma geheel overnemen. Zo had hij dat bij de graanhandel van
Luciano de Rin gedaan en paste hij het nu ook weer toe bij de ertshandel.
Ook de Londense ijzerertshandelaar H. Borner & Co werd in die tijd door
hem opgekocht.187

Het overslagbedrijf van Percy Tham, de dekmantel voor Müller & Co
in Zweden, kreeg nu ook vestigingen in de noordelijke havens Lulea en
Narvik.188 Als kroon op zijn machtspositie in Zweeds ijzererts liet Kröl -
ler het nieuwe ertsschip s.s. Grängesbergbouwen, net als de Maud Cassel en
haar zusterschip Skandia een turretdeckschip dat zelf erts kon lossen,
maar dan bijna anderhalf keer zo groot.189 Kröller liep daarmee voorop
in een trend om steeds grotere en technisch geavanceerdere schepen te
bouwen, waardoor de kosten van vervoer daalden en erts uit steeds verder
weg gelegen gebieden gehaald kon worden.190 Vanaf dat moment sloeg
Kröller alleen nog maar erts over in binnenvaartschepen, en nam hij de-
finitief afscheid van het treinverkeer voor het binnenlandse vervoer van
erts.191Met zijn reusachtige zelflossende ertsschepen was hij voor de over -
slag van zijn voornaamste massagoed nu volledig onafhankelijk.192

Het sluitstuk van Kröllers opmars in de Rotterdamse haven was dat
Müller & Co in 1907 ook voor de op- en overslag van stukgoed de be-
schikking kreeg over het beste terrein dat de haven te bieden had. In de
voortvarende plannen van directeur Gemeentewerken De Jongh was in
de voorgaande kwarteeuw een verdeling ontstaan waarbij bulkgoede-
ren in de Rijnhaven en de Maashaven – de bekkens op de linker Maas -
oever – werden gelost, en het stukgoed aan de noordzijde. Maar van ver-
nieuwing was op de rechteroever weinig terechtgekomen, want waar hij

s.s. Grängesberg. 
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op Zuid weinig weerstand had ondervonden bij het graven van de havens,
kwam De Jongh aan de noordzijde doorlopend in conflict met de Rot ter -
damse burgerij, omdat hij spoorlijnen tekende die een van de mooiste
wijken aan de westzijde van de stad zouden doorklieven. Boven dien wil-
de De Jongh voor de lossing van stukgoed de Parkhaven, de St. Jobs -
haven en de Schiehaven verder ontwikkelen, waarmee ‘Het Park’, een
van de schaarse groenvoorzieningen in Rotterdam, in gevaar kwam.193

Zelfs cargadoors en reders hadden aanvankelijk hun bedenkingen
gehad bij de ambitieuze plannen van De Jongh voor de rechter Maas -
oever. Nog voordat Anton Kröller de baas was geworden van Müller & Co
was cargadoor Piet Verbeet namens de firma een van de ondertekenaars
geweest van een smeekbede aan het gemeentebestuur om, ondanks de
grote belangen van de scheepvaart, het Park en de omliggende wandel-
gebieden langs het water intact te laten.194 Nu, vijfentwintig jaar later,
was de economische vooruitgang van Rotterdam niet meer te stuiten.
De spoorlijnen kwamen weliswaar zoveel mogelijk buiten de woonwij-
ken om te lopen, maar de terreinen naast het Park werden ontwikkeld
tot stukgoedhavens.195

Met zijn gebruikelijke bravoure had Kröller direct een bod gedaan op
het gehele terrein dat lag tussen de Parkhaven en de St. Jobshaven, waar-

De havenbekkens van Rotterdam. Aan de noordzijde de Müllerpier.
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mee hij een volledig eigen pier tot zijn beschikking zou krijgen, een
schiereiland met rondom gelegen kades. Het terrein was ruim zestig-
duizend vierkante meter groot en had een kadelengte rondom van bijna
een kilometer.196 Kröller had alle registers opengetrokken om het maxi-
male te bereiken. Hij vroeg een huurperiode van maar liefst 75 jaar, waar
tien jaar gebruikelijk was. Feitelijk zou hij daardoor eigenaar worden
zonder de koopsom te hoeven financieren. Als argument droeg hij aan
dat Müller & Co op de pier niet alleen ‘de vereischte en langs den oever te
plaatsen loodsen’ zou bouwen, maar ook ‘de kantoren en verdere gebou-
wen die zij voor haar bedrijf noodig oordeelt’. Het zou gaan om panden
‘met een duurzaam karakter’.197 Met dit laatste suggereerde Kröller dat
hij op de pier ook een nieuw kantoorgebouw voor Müller & Co zou gaan
neerzetten, en dat zou geen overbodige luxe zijn, want het bedrijf zat
verspreid over vele gebouwen. In 1903 en 1905 had Kröller al de buurpan-
den Willemsplein 3 en 4 erbij weten te kopen. Hij huurde opslagruimte
van de gemeente aan de Rijnhaven, en voor het aannemen van zeelieden
hield Müller & Co kantoor aan de Westzeedijk.198

Gerrit Jan de Jongh was een sterk voorstander van de verhuur aan
Müller & Co. Door het terrein in zijn geheel aan één partij te verhuren, had
hij naast de kades meteen ook het minder aantrekkelijke binnenterrein
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verhuurd en hoefde hij zelf op het eiland geen dure infrastructuur aan te
leggen. Een aantal gemeenteraadsleden dacht daar echter anders over en
zij maakten het burgemeester Zimmerman behoorlijk lastig. Zij vonden
de huurperiode absurd lang. Bovendien had Kröller een opmerkelijk lage
huurprijs weten te bedingen. De reders Van Ommeren en Van Es & Co,
huurders van de oostzijde van de Parkhaven, en Ruys & Co, die de west-
kant van de St. Jobshaven ging huren, betaalden 75 cent per vierkante
meter kade, Müller & Co voor het gehele terrein gemiddeld 58 cent.199

Maar Kröller had de burgervader weten te overreden met het argument
dat hij zijn haventerrein in Londen zelfs voor negentig jaar huurde.
Bovendien, zo sprak Zimmerman tot de gemeenteraad, zou deze ‘wereld-
firma […] tonnen gouds in het terrein steken’. Er zou zelfs speciaal een
naamloze vennootschap voor worden opgericht. ‘Mag die onderneming
op dit terrein zien bloeien, dan is met de belangen der gemeente rekening
gehouden,’ betoogde Zimmerman.200Met 23 tegen negen stemmen kreeg
Kröller zijn terrein aan de Park- en St. Jobshaven toegewezen en werd hij
de langjarige pachter van een van de mooiste stukgoedhavens van Rot -
ter dam. De man die zich vijftien jaar eerder nog in allerlei bochten had
moeten wringen om aan het criterium ‘geregelde lijnen’ te voldoen om
de oude ligplaats van de Holland-Amerika Lijn te mogen overnemen,
was nu zo groot en machtig geworden dat alles mogelijk was. Zijn over-
tuigingskracht deed wederom wonderen.
Diezelfde burgemeester Zimmerman zou echter nog van een koude

kermis thuiskomen, want de ‘tonnen gouds’ van Müller & Co die hij zijn
mederaadsleden had voorgespiegeld, werden nooit geïnvesteerd in het
schiereiland tussen Parkhaven en St. Jobshaven, noch zouden er ooit
grote ‘duurzame gebouwen’ verrijzen die een huurperiode van 75 jaar
rechtvaardigden. De eerzuchtige Kröller wilde waarschijnlijk gewoon
verhinderen dat een ander dit mooie terrein ooit zou kunnen bemach -
tigen. Hij had een paar maanden voordat hij de contracten met de ge-
meente Rotterdam tekende een groot, prestigieus pand gekocht aan het
Lange Voorhout in Den Haag, waar het nieuwe hoofdkantoor van W.H.
Müller & Co moest komen.201

Pas in 1912, veel later dan de andere huurders, plaatste Müller & Co vier
elektrische kranen op de kades die ongeveer veertigduizend gulden per
stuk kostten. Maar meer dan een aantal lage barakken en een klein een-
voudig havengebouwtje zou er nooit verrijzen op wat al snel de Müller-
pier zou gaan heten. In Rotterdam verlieten de kantoren van W.H. Mül -
ler & Co het Willemsplein nooit.202
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Overwinnen (1908-1914)

Lange Voorhout 3 in Den Haag.
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6 
Grootgrondbezitter

Eind september 1908 beklom een lange, knappe jongen de trappen van het
bordes van Huize ten Vijver. Het was de bijna twintigjarige Salomon van
Deventer. Hij was al eens eerder bij de familie Kröller over de vloer ge-
weest, maar dat was samen met het hele eerste team van odis.1 De Haagse
hockeyclub was het kloppend hart van de familie Kröller geworden. De
drie oudste kinderen speelden er. Helene jr. in het mixed team, Toon en
Wim in het tweede. Toon mocht ook wel eens invallen in het eerste team.
Bij Wim, wiens rechterbeen korter was dan zijn linker, duurde het langer
voordat hij de hockeysport werkelijk goed beheerste. Hij was eveneens
veel op de vereniging te vinden en ging mee naar uitwedstrijden, maar
zijn voornaamste hobby was toen nog het houden van postduiven.2

Helene Kröller jr. zat in het bestuur van odis, waarvan haar moeder
‘president’ was. Haar medebestuursleden waren vrienden van school, die
ook veel thuis over de vloer kwamen in het grote huis in het Van Stolk -
park, waar in de tuin ondertussen ook tennisbanen waren aangelegd. De
elfjarige Bob speelde op dat moment in Den Haag tenniscompetitie, maar
ook hij zou later een heel goede hockeyer worden.3

odis was ook voor moeder Helene een bron van gezelligheid gewor-
den. Ze leek zich zelfs meer op haar gemak te voelen bij de vrienden van
haar kinderen, dan bij leeftijdsgenoten. Zelf speelde ze ook geregeld mee
in het mixed team, miste geen wedstrijd als er thuis gespeeld werd. Nadat
ze het bestuur van Tesselschade vaarwel had gezegd, was ze vaak in het
bescheiden, door haar man betaalde clubhuis te vinden.4 Intussen was zij
ook haar zestienjarige, zelfbewuste dochter gevolgd naar de lessen van
de Haagse kunstcriticus en privédocent Henk Bremmer, die in die tijd op
verschillende plaatsen in het land, met behulp van reproducties en licht -
beelden, selecte groepjes welgestelden bekendmaakte met het fenomeen
moderne kunst. Bremmer leerde zijn pupillen kunst te waarderen aan
de hand van de emotie die deze opriep, en door zich te verplaatsen in het
gedachtegoed van de maker. Bremmer, die ook een eigen tijdschrift uit-
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gaf, was bij zijn kunstlessen niet altijd belangeloos. Hij verkocht ook ge-
regeld beeldjes en schilderijen van kunstenaars die zich door hem lieten
vertegenwoordigen.5

Helene sr. raakte helemaal gegrepen door Bremmers aanstekelijke
kunst pedagogiek en nam al snel meerdere lessen per week, om hem even
later aan te stellen als privéleraar die op vrijdagavond op Ten Vijver de
hele familie onderrichtte in het kijken naar kunst. Bovendien vroeg ze
hem, tegen betaling, haar te assisteren bij het samenstellen van een eigen
collectie.6 Helene trachtte haar kinderen tegelijkertijd meer vertrouwd
te maken met de Duitse literaire klassieken door zelf thuis leesavonden
te organiseren.7 Bremmers zwager Rudolf Steinmetz, hoog leraar land-
en volkenkunde aan de Gemeentelijke Universiteit in Am ster dam, kwam
sindsdien eveneens eenmaal per week naar Ten Vijver om met zijn lezin-
genreeks De Dorst naar Kennis de hele familie Kröller meer algemene ver-
dieping te bieden.8

Sam van Deventer speelde in het eerste van odis toen de club in 1907 in
Amsterdam Nederlands kampioen werd. Hij maakte het winnende doel -
punt. Ook de zestienjarige Toon Kröller had als invaller meegespeeld.9

Na afloop had Helene sr. het hele hockeyteam thuis te eten gevraagd. Om
de overwinning te vieren nodigden zij en haar echtgenoot de jongens

Het winnende team van odis in 1907 in Amsterdam. Zittend op de grond links Sam van 
Deventer, midden Toon Kröller. Staand links (met pet) Wim Kröller.
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uit voor een toer met de twee nieuwe open auto’s van de familie naar het
Teutoburgerwoud. Voor Sam van Deventer was het een belevenis. Het
was de tweede keer in zijn leven dat hij in een auto zat. ‘Warm ingepakt,
veel getoeter en lawaai,’ schreef hij later, ‘met de voor ons duizelingwek-
kende vaart van 40 K.M. vlogen wij voort. Voort durend pannes, dat hoor-
de in die jaren erbij.’10

Salomon van Deventer kwam uit Zwolle. Hij was de enige zoon van de
eigenaar van de lokaal bekende likeurstokerij Doyer & Van Deventer. Sam
was door zijn vader naar een van de twee hogere handelsscholen gestuurd
die Nederland nog rijk was. De handels-hbs van Anton Kröller in Rot   ter -
dam was inmiddels tot een gewone driejarige basisopleiding terug -
gebracht. Het enige andere hogere handelsonderwijs bevond zich in
Amster dam.
Sam was in 1906 in de vierde klas van het Tijmstra Instituut in Den

Haag ingestroomd, met de bedoeling dat hij na zijn examen de zaak van
zijn vader zou overnemen.11Maar tegen het einde van zijn opleiding liet
hij zijn ouders weten dat zijn ambitie niet lag in het voortzetten van de
stokerij en wijnhandel van zijn vader. Hij wilde de wijde wereld in. Zijn
vader en moeder waren in eerste instantie teleurgesteld, maar respecteer-
den zijn keuze.12

In zijn eerste tijd in Den Haag kwam Van Deventer veel over de vloer
bij de oude mr. Maurits Enschedé, een rijke, vrijgezelle Indië ganger die
net als Kröller behoorde tot de investeerdersgroep rond de Indische olie -
bron Moesi Ilir.13 Sam, die viool speelde en thuis gewend was geweest
met zijn twee zussen en ouders veel te musiceren, genoot met volle teu-
gen van het culturele leven in Den Haag. Hij ging naar concerten van het
Amsterdamse Concertgebouworkest en het net opgerichte Residentie
Orkest. Naar kamermuziek in Pulchri Studio aan het Lange Voorhout.
Bij de familie Kröller echter niets van dit alles, daar werd vooral gewerkt.
Over zijn eerste ontmoeting schreef Van Deventer later dan ook cryp-
tisch: ‘Dat het milieu grote indruk op mij maakte, kan ik niet zeggen.’
Maar toen hij eenmaal meegesleept werd in Helene Kröllers passie voor
beeldende kunst en Duitse literatuur, was hij verkocht. ‘Geen aaneen-
schakeling van uitgaan en zich amuseren, maar leven in het bewustzijn,
dat de mens een taak heeft. […] Geen society gedoe, steeds bezig en doen-
de en zich te verdiepen.’14

Toen Sam van Deventer in 1908 eindexamen deed trof hij tot zijn ver-
rassing Anton Kröller in de examencommissie. Mogelijk had Van De -
ven ter zich aangemeld voor het examen voor het Consulaatswezen,
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waar het Tijmstra Instituut ook toe opleidde.15 Kröller had als interna -
tionaal zakenman, met een groeiende hoeveelheid buitenlandse filia-
len, recentelijk zitting gekregen in een commissie die de regering van
advies diende over de organisatie van de consulaire dienst, en nam aan-
komend diplomaten hun examen staatshuishoudkunde af.16 Hij had
Van De ven ter flink doorgezaagd over zijn favoriete thema, de vrijhandel.
Bij de diploma-uitreiking zei Kröller, die altijd op zoek was naar goed
personeel, dat, mocht de jonge examinandus nog een werkkring zoe-
ken, hij zich gerust bij hem kon melden. Van Deventer droomde op dat
moment van Parijs en wetende dat Müller & Co daar een kantoor had,
nam hij even later contact op met Kröller, die hem thuis ontving. Deze
zei hem het verzoek aan de directeur van zijn Parijse filiaal te zullen
voorleggen. Hij zou nog van zich laten horen.
Maar Van Deventer hoorde niets, en stuurde een paar weken later een

brief, die verrassend genoeg beantwoord werd door de vrouw des hui-
zes, die vertelde dat haar man in Parijs ziek was geworden – waarschijn-
lijk een aanval van jicht of bronchitis, waar hij geregeld mee kampte – en
dat hij doorgereisd was naar Aix-les-Bains om te kuren. Aangezien het
nog wel een paar dagen kon duren voor hij terug was, deed ze Sam, die op
het punt stond Den Haag te verlaten, het wat wonderlijke aanbod om in
de tussentijd op Huize ten Vijver te komen logeren, in afwachting van
Antons terugkeer.‘Mijnheer’ bleef echter veel langer weg dan verwacht, en
Samsverblijf duurde – in zijn eigen geromantiseerde herinnering –weken.
Het was het begin van een liaison die meer dan dertig jaar zou duren.17

Het werd geen Parijs, maar het kantoor van de Batavierlijn aan het
Willemsplein in Rotterdam waar Sam van Deventer in het najaar van
1908 voor 25 gulden per maand op de boekhouding te werk werd ge-
steld. Hij ging op kamers wonen in de Maasstad, maar bracht nog min-
stens twee avonden per week door op Ten Vijver, waaronder de vaste
Bremmer-avond op vrijdag.18 In de maanden die volgden werd zijn band
met Helene Kröller steeds hechter en schreven ze ook af en toe al brieven
aan elkaar. Hun band ontwikkelde zich tot een werkelijke lotsverbon-
denheid toen Sam van Deventer in augustus 1909 besloot te breken met
de protestantse kerk, een worsteling die Helene als vijftienjarig meisje
had doorgemaakt.19 Als aanmoediging schonk zij hem een reproductie
van het schilderij Ritter, Tod und Teufel van Albrecht Dürer, die Sams dap-
perheid moest symboliseren. De beslissende dag, 7 augustus 1909, zou-
den zij daarna ieder jaar herdenken als het moment dat hun verbond
markeerde.20

Sam van Deventer beschreef zijn herinneringen aan zijn eerste jaar
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bij de familie Kröller in een voorstudie voor zijn latere biografie van het
echtpaar. De breuk met het geloof, en de steun van Helene Kröller daar-
bij, liet hij daaruit weg, maar voor het overige droomde hij dweperig
voor zich uit: ‘Toen begon de samenleving op cultureel en commercieel
gebied; in den beginne was mijn rol een uiterst bescheidene. Ik telde 19
jaar, wist van het leven en zijn werkelijke waarden nog niets. Maar ik
was jong en wilde leren, was enthousiast en vervuld van idealisme. Dat
trok de ervaren, door het leven gerijpte vrouw aan. Dat was de brug die
ons bond. Het duurde jaren voordat ik commercieel die positie veroverd
had, die samenwerking met hèm mogelijk maakte. In de vele jaren, dat
ik op cultureel en zakelijk gebied met beiden in innige verbondenheid
heb mogen samenwerken, ben ik mij steeds de jongere blijven voelen en
was mij altijd bewust, dat zij de grootste en diepste, hij de knapste en
 geniaalste was. Innig dankbaar ben ik dat uitzonderlijk echtpaar voor
wat zij voor mij zijn geweest.’21

Toen Sam van Deventer zijn entree maakte bij Müller & Co was het
nieuwe hoofdkantoor van de firma in Den Haag net een jaar in gebruik.
Kröller, die het pand aan het Lange Voorhout en het achterliggende ge-
bouw aan de Hooge Nieuwstraat voor 180 duizend gulden had gekocht,
besteedde meer dan 2,5 ton aan de verbouwing van het pand.22 Daar ging
dus een deel van de ‘tonnen gouds’ heen, die in ieder geval niet meer in
de Rotterdamse haventerreinen konden worden geïnvesteerd. Dat kwam
niet alleen doordat hij de inrichting en ornamentering van het kantoor
uiterst luxueus had laten uitvoeren – ‘somptueus’ noemde een van Kröl -
lers zakenrelaties deze – maar ook omdat hij er gewapend betonnen vloe-
ren in had laten maken, een tamelijk nieuwe techniek van zijn zakenrela-
tie Alphons van Hemert, voormalig docent aan de Koninklijke Militaire
Academie, die deze voor het eerst toepaste bij de bekende bogencon-
structie bij het Hofpleinstation van de Zuid-Hol land sche Electrische
Spoorweg Maatschappij (zhesm). Van Hemert was de grondlegger van
wat later de Hollandse Beton Groep (hbg) zou gaan heten.23Waar schijn -
lijk wilde Kröller, die altijd geïnteresseerd was in nieuwe technieken en
er vooral ook zakelijke kansen in zag, het procedé eens zelf uitproberen.
Hij had, samen met een aantal andere zakenmensen, al in 1898 wat geld
in Van Hemerts techniek geïnvesteerd, en was sindsdien ook een kleine
participant in de zhesmgeweest.24

Aanvankelijk vertrok Kröller slechts met een administratieve staf van
acht man naar het chique kantoor in Den Haag, waar naast houdster-
maatschappij Müller & Co ook de mijnbouwmaatschappij werd geves-
tigd.25 Kröllers compagnon Gustav Müller verhuisde nu met vrouw en
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dochter eveneens naar de residentie. Hij had de schulden aan zijn stief-
vader inmiddels afbetaald en liet vlak om de hoek bij Huize ten Vijver
een villa in zandsteen optrekken, die minstens zo opzichtig was als die
van zijn zwager. Het werd het imposante Huize Sandhaghe, dat vandaag
de dag nog altijd een blikvanger is in Den Haag. Ook Gustav Müller liet
achter het huis tennisbanen aanleggen, plus een kegelbaan en een orchi-
deeënkas.26 Zoals in die tijd niet ongebruikelijk was nam Gustav Müller,
die veel meer dan zijn zwager hechtte aan decorum, ook een dubbele
naam aan. Hij annexeerde de achternaam van zijn echtgenote en ging
voortaan als Gustav Müller Abeken door het leven.27

Wie niet meeverhuisde naar Den Haag, was Piet Verbeet. Hij had vijfen-
twintig jaar eerder zijn positie als firmant bij Verbeet & Van Swijn dregt
verruild voor een vaste betrekking bij Müller & Co, maar als cargadoor
in Rotterdam nadien altijd het aanzien behouden van een volwaardige
compagnon. Piet Verbeet sloeg samen met de andere mannen van het eer-
ste uur met scepsis gade hoe Kröller met behulp van de kapitaalmarkt
een ‘toren van ondernemingen’ aan het bouwen was.28 Verbeet, die van-
wege zijn status en senioriteit waarschijnlijk een van de weinigen was die
tegenwicht aan Kröller durfden te bieden, ging in 1907 met pensioen.29

Kröller presenteerde in die tijd de resterende leiding van zijn onder-

Gustav Müller.
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neming expliciet aan het publiek. Zijn procuratiehouders noemde hij
daarbij ‘directeuren’, en hij lijkt met het oog op plannen om binnenkort
weer een beroep op de kapitaalmarkt te doen de indruk te hebben willen
wekken dat zijn groeiende concern collegiaal bestuurd werd.30 Kröller
spiegelde zich daarbij waarschijnlijk aan een beursgenoteerd bedrijf als
de Koninklijke Petroleum Maatschappij, dat weliswaar door de eveneens
zeer dominante ‘directeur-generaal’ Henri Deterding werd bestuurd,
maar deze deelde de directie met twee statutair directeuren.31 Ook bij de
directies van familieondernemingen als Van den Bergh’s Margarine
Fabrieken, scheepswerf Wilton, of Philips’ Gloeilampen Fa briek, voerde
een aantal broers, soms aangevuld met een of twee buitenstaanders, ge-
zamenlijk de directie.
Voor de bühne mocht Kröller misschien mee willen doen aan wat la-

ter wel gedefinieerd is als managerial capitalism, een professionele leiding
die los kwam te staan van de werkelijke belanghebbenden bij de onder-
neming, in de praktijk zou hij het bedrijf altijd als autocratisch alleen-
heerser blijven leiden. Van het aan een firmantenstructuur inherente
personal capitalism zou de commanditaire vennootschap Müller & Co on-
der zijn leiding nooit loskomen.32 Statutair hadden alleen de beherend
vennoten iets te zeggen. Een directievergadering bestond niet, laat staan
dat er commissarissen waren.33

Anton Kröller had een geheel eigen stijl van leidinggeven ontwik-
keld. Onderhandelingen over grote leveringscontracten, het arrangeren
van kartelovereenkomsten, overnames van ondernemingen deed hij

Villa Sandhaghe.
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zelf, en hij redigeerde soms de contracten eigenhandig. Maar zodra de
zaak eenmaal beklonken was, liet hij de verdere uitvoering en de dage-
lijkse leiding van de filialen over aan zijn procuratiehouders, die een
 salaris van zes- à zevenduizend gulden per jaar en bij goed presteren een
tantième van duizend gulden ontvingen.34

Sommigen van hen werkten al decennia voor Müller & Co en waren
nog door Wilhelm Müller of Willem Kröller aangenomen. Het waren
nuchtere, hardwerkende mannen, zonder uitzondering van protestanten
huize.35 De gebroeders Jan en Willem Schreuder bijvoorbeeld, geboren
en getogen Rotterdammers, van wie de een de buitenlandse rederijen in
Rotterdam vertegenwoordigde en de ander verantwoordelijk was voor
de afhandeling en bevrachting van de wilde vaart. De dagelijkse leiding
van de ertsverkoop was al jaren in handen van Roel van Buuren, die na
de verwerving van het eigen mijnbezit van Müller & Co in Algerije ver-
sterking had gekregen van Gustave Müller-Nico, afkomstig uit de Elzas.36

Marinus Voogt jr. leidde de beursgenoteerde rederij van Müller & Co,
Zuid-Afrika-veteraan Michiel de Bruijn de mijnbouwmaatschappij. Bij
commissarissenvergaderingen van de masm en demamm zaten zij altijd
naast Kröller als het directieverslag werd voorgelezen. Ook zij heetten nu
‘directeuren’, maar ‘secretaris’ zou de lading beter dekken.37 Voogt en de
gebroeders Schreuder vertegenwoordigden Müller & Co ook in de ver-
schillende bestuursgremia van de werkgeversorganisatie Scheepvaart-
Vereeniging Zuid. Dat soort zaken deed Kröller nooit zelf.38

Nico van de Roemer, een Zeeuwse oud-marineofficier, was in 1903 aan -
genomen als directeur van de Batavierlijn. In die hoedanigheid zat hij
tevens voor Müller & Co aan bij de vergaderingen van de Continental Rail-
& Water-Carriers’ Conference, het Noordzeekartel. Ook hier gold dat Kröl -
ler de voorwaarden gecreëerd had waaronder het samenwerkingsver-
band naar zijn mening moest functioneren en hij was ook degene die
zich bemoeide met toetreding van nieuwkomers en aanpassing van de
contracten, maar bij de geregelde kartelvergaderingen was hij daarna
nooit zelf aanwezig.39

Kröller was zelf doorlopend op reis binnen een cirkel die grofweg be-
grensd werd door Londen, Parijs, Berlijn en Stockholm. Meestal per trein
in een volledig voor hemzelf afgehuurde coupé, waarin hij met zijn mee -
reizende ‘directeuren’ of zakenrelaties besprekingen hield. Er werd zo
min mogelijk tijd vermorst. Naar Londen ging hij vanzelfsprekend per
Batavier. Alles wat verder weg lag, delegeerde hij liever aan zijn procura-
tie- en filiaalhouders, net zoals het uitkwam.40 Communicatie vond plaats
via zijn persoonlijk secretaris Reinier Verbeek, die in 1896 als 22-jarige
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bij hem in dienst was gekomen, en nu voor de gelegenheid eveneens ‘di-
recteur’ genoemd werd. Verbeek zorgde ervoor dat telegrammen en
brieven het hotel al bereikt hadden voor Kröller er arriveerde. Achter zijn
bureau aan het Lange Voorhout zou Kröller maar zelden te vinden zijn.
‘Zelfs kantoorbedienden, die jarenlang in dienst van de firma W.H. Mül -
ler & Co waren, hadden hun hoogste chef nooit gezien en zouden hem
op straat als een vreemde voorbijgegaan zijn,’ schreef een van Kröllers
medewerkers later.41

Grote reizen om zelf poolshoogte te gaan nemen van lokale situaties
of technische ontwikkelingen, ondernam Kröller echter nooit. Waar een
zakenman als D.G. van Beuningen naar Amerika ging om zelf de kolen-
tip van dichtbij te gaan bekijken, liet Kröller zich bij de graanelevator
schriftelijk informeren over de werking ervan door zijn Londense direc-
teur Luciano de Rin.42Waar collega-reders als Ernst Heldring van deknsm
grote reizen maakten om nieuwe zakelijke mogelijkheden te beoordelen,
stuurde Kröller liever zijn onderdanen de wereld over. Hij haalde zijn
informatie daarnaast uit kranten en tijdschriften, die hij spelde, en uit de
gedetailleerde cijfermatige analyses die onder de vlag van het Roe meen -
se consulaat bij hem op kantoor gemaakt werden gemaakt. Zijn groeien-
de netwerk aan binnen- en buitenlandse filialen, dat in die tijd werd uit-
gebreid met Alexandrië, Suez, Port Saïd, Piraeus, Constantinopel en de
vestigingen in Zuid-Afrika, werd bezocht door interne boekhouders, die
hem schriftelijk informeerden en de lokale informatie vastlegden in grote
handgeschreven folioboeken.43

Kröller was geen hands-on ondernemer. Hij bestuurde zijn concern
klinisch en op afstand, veel meer als een investeringsmaatschappij dan
als een operationeel bedrijf. Daardoor was hij waarschijnlijk ook in staat
in relatief korte tijd een zo immens groot en wijdvertakt concern op te
bouwen. Vergeleken bij zijn grote internationale tijdgenoten leek Kröl -
ler veel meer op een financier als J.P. Morgan, dan op bijvoorbeeld olie-
magnaat John D. Rockefeller of de Zuid-Afrikaanse mijnexploitant Cecil
Rhodes, die zelf ter plaatse van de eigen grondstofbronnen verkeerden.
Hoewel van de grote Nederlandse ondernemingen uit die tijd alleen

de Koninklijke Petroleum Maatschappij in Den Haag zetelde, leek achter
de verhuizing van Müller & Co op het eerste gezicht wel een zekere logica
te zitten. De mijninvesteringen in den vreemde werden steeds belang-
rijker en daarvoor zou Kröller steeds vaker de hulp nodig blijken te heb-
ben van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werden sub-
sidies aan rederijen, die Kröller tot nu toe was misgelopen, door de
regering in Den Haag vergeven.
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Maar het ging hem ook om het prestige en de indruk van succes die
hij met zijn riante hoofdkantoor wilde wekken bij bankiers en beleg-
gers. Kröller, die al vanaf de eeuwwisseling met behulp van de kapitaal-
markt zijn grote ertsschepen en mijninvesteringen had gefinancierd,
begon namelijk vanaf 1908 in toenemende mate een beroep te doen op
externe beleggers om zijn veelheid aan zakelijke plannen te realiseren.
De mijnbouwmaatschappij van Müller & Co was in die jaren de groot-

ste gebruiker van extern kapitaal. Het bedrijf zou tussen 1908 en 1912
doorlopend een beroep doen op de kapitaalmarkt om verdere groei te
 financieren. De drie miljoen gulden aan gewone aandelen, waaraan de
zeggenschap in het dochterbedrijf verbonden was, bleven altijd in han-
den van Müller & Co, maar door de uitgifte van grote hoeveelheden obli-
gaties en – stemrechtloze – preferente aandelen steeg de externe finan-
ciering van twee miljoen gulden in 1907 naar bijna acht miljoen in 1912.44

W.H. Müller & Co’s Algemeene Mijnbouw Maatschappij had tot dan
toe ieder jaar winst laten zien en een stijgend dividend uitgekeerd op de
gewone aandelen. Dat was echter niet in de eerste plaats te danken aan
de mijninvesteringen, want sommige daarvan leverden in hun prille, ex-
ploratieve stadium nog maar weinig dividend op en in de meeste geval-
len moesten daar juist langdurige voorschotten naartoe om de verdere
ontwikkeling te bekostigen. Op een vraag hierover van zijn commissa-
rissen in 1904 antwoordde Kröller dat ‘de meeste mijnbedrijven meer
geneigd zijn tot hooge afschrijvingen, dan tot uitkeering van hooge divi-
denden’, om vervolgens te concluderen dat ‘deze politiek niet anders dan
verstandig kan worden genoemd’.45 De man die echter zorgde dat de
mijnbouwmaatschappij desondanks profitabel was en dividend kon uit -
keren was de externe accountant Hendrik Burgmans, die vanaf de beurs -
gang de cijfers van de mijnbouwdochter jaarlijks van een goedkeurende
verklaring voorzag. Opmerkelijk genoeg was dat dus niet Barent Moret,
die de boeken van de scheepvaartmaatschappij controleerde, en die des-
tijds eveneens zijn zegen aan het prospectus van het mijnbouwbedrijf
had gegeven.46

Hendrik Burgmans was aanzienlijk jonger dan Moret, en was zijn
loopbaan in de jaren negentig begonnen als leraar boekhouden in Rot -
ter  dam.47 In 1899 was hij, 32 jaar oud, bij Müller & Co in dienst getreden,
waar hij verantwoordelijk werd voor de ‘comptabiliteitsafdeeling’. In
1903 verliet hij het bedrijf echter alweer om zich als zelfstandig accoun-
tant te vestigen met als grote en waarschijnlijk voorlopig enige cliënt 
W.H. Müller & Co’s Algemeene Mijnbouw Maatschappij.48 Het behoeft
verder geen betoog dat de onafhankelijkheid van deze accountant geen
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uitgemaakte zaak was, en met de kennis van de latere geschiedenis van
het concern dringt zich de vraag op of niet van het begin af aan met op-
zet beleggers een rad voor ogen is gedraaid.
Onder toezicht van Hendrik Burgmans liet W.H. Müller & Co’s Alge -

meene Mijnbouw Maatschappij jaar na jaar winst zien, maar de vraag is
of dat juist was. Wie de jaarverslagen en prospectussen achteraf nog eens
goed leest, stuit ook op iets merkwaardigs. Vooropgesteld dat er destijds
nog geen wettelijke regels voor verslaggeving van beursgenoteerde on-
dernemingen waren, had Kröllers mijnbouwmaatschappij de merkwaar-
dige gewoonte om niet af te schrijven op haar bezittingen. Daarvoor
werd als argument gebruikt: ‘Met het oog op ruime afschrijvingen bij de
ondernemingen bij welke wij betrokken zijn […] is […] afschrijving op
het hoofd Deelname in diverse ondernemingen niet noodig, te meer
waar de werkelijke waarde van deze deelname de boekwaarden belang-
rijk overtreft.’49

Die werkelijke waarde was volgens Kröller het gevolg van de grote
ertsvoorraden in de mijnen. Daarbij zag hij gemakshalve over het hoofd
dat er bij de meeste van zijn bezittingen, meestal in zeer exploratief sta-
dium verworven, nog veel geld geïnvesteerd diende te worden alvorens
het erts daadwerkelijk gedolven en verkocht kon worden. Door niet af te
schrijven en geen rekening te houden met toekomstige investeringen
rekende optimist Kröller zichzelf en zijn beleggers dus veel rijker dan
zij waren. Ook op operationele mijnen, die door exploitatie per definitie
in waarde afnamen, werd niet afgeschreven.50 De eerlijkheid gebiedt
overigens wel te melden dat Kröller in die tijd exploraties die geheel op
niets waren uitgelopen, zoals de investeringen op het Griekse eiland
Kythnos, waar maar liefst een kwart miljoen gulden in gestoken was,
ook weer net zo gemakkelijk door Müller & Co liet terugnemen.51

In het prospectus van 1908 vermeldden de accountants Burgmans en
Moret in een afzonderlijke verklaring wel expliciet het bedrag aan af-
schrijvingen dat verscholen zat in de deelnemingen van de mijnbouw-
maatschappij, alleen corrigeerden ze de boekwaarden van de mijnen er
niet voor. Waren deze afschrijvingen ook daadwerkelijk toegepast in de
voorgaande jaren, dan was er nauwelijks winst geweest en dus geen
ruimte voor uitkering van dividend aan de enige houder van de gewone
aandelen, W.H. Müller & Co.52

Voor de gewone belegger was het echter bijna onmogelijk om dit soort
zaken op te merken. Na het verschijnen van het prospectus werden de
jaarcijfers van de mijnbouwmaatschappij zo ongelofelijk gecompri-
meerd gepresenteerd dat er nauwelijks iets uit viel af te leiden. Een kri-
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tische financiële pers bestond in die tijd nog nauwelijks. Dat zou nog tot
de jaren twintig duren.53

De creatieve omgang met de cijfers van de mijnbouwmaatschappij
ontsproot waarschijnlijk niet aan het brein van de jonge eenpitter Hen -
drik Burgmans. Deze accountant, zo zou later blijken, zette alleen zijn
handtekening en verliet zich volledig op de cijfers en gegevens die hem
kant-en-klaar aangeleverd werden door de hoofdboekhouder van de fir-
ma. Kröllers interne accountant Nicolaus van der Veen was een man van
naam en faam in het jonge vak der rekenmeesters, en medegrondlegger
van het oudste accountantskantoor van Nederland.54 Van der Veen had
al in 1904 zijn positie als zelfstandig boekhouder en accountant inge-
ruild voor een vaste functie bij Müller & Co en had dus in feite stuivertje
gewisseld met Burgmans. Sindsdien was Van der Veen, na Piet Verbeet,
de meest verdienende ‘directeur’ van Müller & Co geweest. Hij ontving
jaarlijks een salaris van 12.000 gulden. Het dubbele van de meeste van
Kröllers andere procuratiehouders.55

Terugkijkend op de beursgang van de mijnbouwmaatschappij konden
trouwens bij de onafhankelijkheid van nog wel meer betrokkenen vraag -
tekens gezet worden. De Zweedse mijningenieur Karl Nott mey er, bij-
voorbeeld, die zijn zegen aan de technische kwaliteit van de mijnen had
gegeven, was vlak daarna zelf commissaris geworden bij demamm, hoe-
wel hij bij de vergaderingen vrijwel nooit aanwezig was.56

Of het Algemeen Administratie- en Trust-Kantoor (aat) neutraal was,
viel eveneens te betwijfelen. Dit vertegenwoordigde de obligatiehou-
ders in het geval van financiële calamiteiten. Het kantoor was in 1896 in
Rotterdam door een aantal banken, effectenmakelaars en notarissen op-
gericht. Met de snelle opkomst van de kapitaalmarkt was ook in Rot ter -
dam behoefte ontstaan aan zo’n instituut. Saillant detail is echter dat
Müller & Co vanaf het begin af aan aandeelhouder was van het aat.57

En dan Kröllers twee vaste banken die de aandelen en obligaties bij be-
leggers plaatsten: Labouchere Oyens & Co’s Bank en de Rotter dam sche
Bank. Bij die laatste bank was de leiding sinds kort in handen van iemand
die Anton Kröller wel heel erg goed gezind was. Oorspronkelijk kwam
Willem Westerman uit Amsterdam, waar zijn opa boekhandelaar was
geweest. Zijn vader werkte bij een handelsdrukkerij en schreef daar naast
gedichten en blijspelen. Een oom was medeoprichter van Artis. Hij be-
gon zelf zijn carrière in de Amsterdamse effectenhandel.58

In 1892 vertrok Westerman naar Indië, waar hij voor een cultuurmaat -
schappij in Deli ging werken. Uit onvrede met zijn werkkring maakte
hij een kort uitstapje naar de journalistiek bij de Deli Courant. Hij keerde



191

weer terug naar de tabakshandel, maar bleef onder meer in De Telegraaf
onder de naam Jan Tabak publiceren over de toestanden in Indië. In 1898
keerde Westerman terug naar Nederland en werd correspondent voor
de Sumatra Post. In die tijd publiceerde hij ook een boek over de tabaks -
cultuur op Sumatra.59

In 1902 verhuisde Westerman met vrouw en drie zoons naar de Maas -
stad om daar secretaris te worden van de Rotterdamsche Bank. Al in
1904 trad hij toe tot de directie en toen president-directeur Van der Kors
zich terugtrok uit zaken en directeur Van Beusekom overleed, was Wes -
ter man in 1908 automatisch de baas geworden van de bank.60 Hij kon
niet wachten om het commissariaat bij Kröllers mijnbouwmaatschappij
van de ‘twee oude heeren’ over te nemen. Hij ergerde zich mateloos aan
hun dociele houding ten opzichte van de ondernemer, die bij hen ‘in
hoog aanzien’ had gestaan. ‘Het waren peureuze menschen, ze waren
toch ook wel eens bang voor den heer Kröller,’ vertelde Wester man later.
De verhouding tussen hem en Kröller was er daarentegen meer een van
vriendschap, van gezamenlijk ondernemerschap. ‘Wij heb ben groote
zaken gedaan,’ zei hij. ‘Hij had de ideeën, wij brachten de munitie en
zoo zijn de dingen langzaam gekomen en wij zijn elkaar nader komen te
staan.’61 De vriendschap tussen de beide zakenlieden ging volgens Wes -
terman zover, dat zijn echtgenote merkte dat zijn dag goed was als hij

Willem Westerman. 
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bij de energieke, immer opgewekte Rotterdammer geweest was. Ze zei
dan: ‘Je hebt zeker Kröller vandaag gezien?’62 Of Anton Kröller dezelfde
warme gevoelens koesterde voor Willem Westerman valt te betwijfelen.
Charmeur als Kröller was, wist hij precies hoe hij de ijdele bankier voor
zich moest winnen. Voor de weinig affectieve Kröller was Westerman
vooral een instrumentele zakenpartner.
Willem Westerman begon na zijn benoeming tot president-directeur

van de Rotterdamsche Bank aan een expansie die zijns gelijke in het
Neder landse bankwezen niet zou kennen, en waarbij Anton Kröller hem
graag behulpzaam was. Westerman wilde op zijn minst zo groot worden
als de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Amsterdamsche Bank en
de Twentsche Bank, de gevestigde financiële instituten in Nederland.
Als eerste breidde hij daartoe zijn directie uit met twee jongere bestuur-
ders met ieder uitstekende connecties in de twee belangrijkste economi-
sche centra in Nederland. De ene was Karel van der Mandele, nog geen
dertig jaar oud, die goede verbindingen met het Rotterdamse establish -
ment had. Van de Mandele, die een kwarteeuw later zou uitgroeien tot
een van de meest invloedrijke Rotterdammers, was een neefje van Antoine
Plate, die commissaris was bij de bank.63De ander was de net dertigjarige
Piet van Tienhoven, tot dan toe directielid van een bevriende Utrechtse
effectenbank. Van Tienhoven kwam uit een bekend Amsterdams patri-
ciërsgeslacht. Zijn vader was directeur bij De Nederlandsche Bank ge-
weest, zijn oom burgemeester van de hoofdstad.64

Vervolgens begon Westerman met behulp van de kapitaalmarkt an-
dere banken over te nemen. Eerst een aantal kleinere effectenhuizen en
regionale banken, waarna in 1911 de overname van de half zo grote Rot -
ter damse branchegenoot Deposito- en Administratiebank volgde. In
1913 werd ook de Amsterdamse effectenbank Labouchere Oyens & Co in-
gelijfd, van Kröllers andere bankier en commissaris Ernest La bou chere.65

Zijn voortvarende overnamebeleid zou Wester man in de bankwereld de
bijnaam Willem de Veroveraar opleveren.66 Om geld voor zijn bank op te
halen reisde hij geregeld naar de Verenigde Staten en Canada, om poten-
tiële geldschieters te bezoeken.67 Investor relations avant la lettre. Voor zijn
road shows in Amerika en Canada huurde Westerman bij voorkeur een
hele treinwagon voor zichzelf af.68

Vergezeld van een meegaande accountant en een welwillende bankier
vergrootte Anton Kröller tussen 1908 en 1912 het externe kapitaal van
zijn mijnbouwmaatschappij in een aantal stappen dus van twee naar
acht miljoen gulden.69 Daarmee werden onder meer de resterende aan-
delen van de Zweedse mijn Blötberg verworven, waarbij wederom Stock -
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holms Handelsbank als stroman had gefungeerd.70 De mijnbezittingen
in Noord- en Zuid-Spanje werden verder uitgebreid. Kröller schoof nu
ook de eigendom van C.E. Muller & Co, de Engelse importeur van Zweeds
erts, door naar de mijnbouwmaatschappij, want ook de Britse staalin-
dustrie adopteerde nu langzaam maar zeker het Thomas proces en ver-
bruikte steeds grotere hoeveelheden van het goedkopere magnetiet.
Met het nieuwe kapitaal, zo vertelde Kröller zijn beleggers, was Müller
& Co in staat in Engeland grotere voorraden voor zijn klanten aan te
houden.71

De groei van de eigen mijnbezittingen was echter niet alleen een stra-
tegische keuze, het was voor Kröller ook bittere noodzaak om de inkom-
sten van moederbedrijf Müller & Co te verzekeren. De commissie over
de verkoop van Zweeds ijzererts, die een derde van de ertsinkomsten
uitmaakte, kwam namelijk steeds meer onder druk te staan.72 Ernest
Cassel was weliswaar een pionier geweest door de mijnen van Engels ka-
pitaal te voorzien, en door Zweden te laten besturen, maar er bleken toch
telkens weer buitenlanders via stromannen in staat zich bezit te ver -
schaf fen van Zweedse mijnen. De Blötbergmijn van Müller & Co was daar
een goed voorbeeld van. Bovendien verdween door de herkomst van het
kapitaal toch een groot deel van de winst naar het buitenland. Onder
druk van het opkomend socialisme was nu de helft van de aandelen in
de mijnen in Lapland en Grängesberg in handen van de Zweedse staat
gekomen.73 Het betekende ook dat de regering het percentage dat Mül -
ler & Co voor zijn verkoopinspanningen ontving verder verlaagde. De
Zweedseprovisie zakte in die tijd van 3 naar 2 procent.74

Kröller was ook bezig met het opbouwen van belangen in Marokko,
maar daarover schreef hij slechts in vage termen aan beleggers: ‘Met het
oog op de velerlei tegenstrijdige belangen in dit land, schijnt verdere uit -
weiding niet geraden.’75 Over investeringen die hij in diezelfde tijd deed
in mijnen in Normandië sprak hij zelfs in het geheel niet, en ook daar-
voor bleek hij een goede reden te hebben.76 In beide gevallen opereerde
Kröller mede voor rekening – ‘in conto meta’ noemde hij het – van het
Duitse staalbedrijf Gutehoffnungshütte van de families Haniel, Lueg en
Jacobi, van oudsher een grote afnemer van Müller & Co. De betrokken-
heid van Gutefhoffnungshütte moest echter voorlopig verborgen blij-
ven voor de Fransen, omdat deze in toenemende mate gevoelig werden
voor het Duitse expansionisme op hun grondgebied.77

Bovendien moesten de gezamenlijke belangen waarschijnlijk voorlo-
pig ook voor de oprichtersfamilies van Gutehoffnungshütte zelf verbor-
gen blijven. De staalonderneming werd namelijk sinds kort geleid door
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de eerste buitenstaander, Paul Reusch. Deze wilde graag meedoen in de
snelle expansie die de industrie in die tijd doormaakte en investeren in
eigen mijnbezittingen.78 Maar hij liep aan tegen de conservatieve finan-
cieringspolitiek van het familiebedrijf. Gutehoffnungshütte had van
oudsher minder innige banden met de grote Duitse banken dan haar
concurrenten, en was wars van hoge schulden. Het gevolg daarvan was
dat Gutehoffnungshütte veel minder geld ter beschikking had om groot -
schalig te investeren in eigen mijnbezit, en de achteraf bezien verstandige
beslissing nam om, anders dan de anderen, geen fabrieken te bouwen in
Lotharingen. In die zin was Gutehoffnungshütte binnen de Duitse ijzer-
en staalindustrie een buitenbeentje.79

Ook hiervoor bood de mijnbouwmaatschappij van Müller & Co dus
een oplossing, want door een deel van de investeringen van Gute hoff -
nungshütte voor zijn rekening te nemen, trad Kröller op als heimelijk
financier van Reusch’ expansiepolitiek.80 Overigens wilde de speciale
band tussen Müller & Co en Gutehoffnungshütte niet zeggen dat er
sprake was van een exclusieve relatie. Als leverancier van ijzererts deed
Kröller zaken met iedereen. Alle grote Duitse – en Engelse en Franse – ijzer-
en staalfabrikanten kochten erts bij Müller & Co.81

De allerbelangrijkste investering van de mamm deed Kröller echter
geheel voor eigen rekening. Het was een ijzerertsmijn genaamd Ouenza
in Algerije. In 1901 had de Franse geoloog François Regis Pascal de mijn-
concessie weten te bemachtigen. Tot dan toe was daar weinig interesse
voor geweest want de mijn lag hemelsbreed 150 kilometer ten zuiden van
de havenstad Bône, het huidige Annaba, te ver om hem economisch ren-
dabel te kunnen exploiteren en er was geen geschikte spoorlijn. Maar de
mijn bevatte ook het veel hoogwaardigere koper, en daardoor waagde
Pascal toch de gok. Pascal verkocht even later de concessie door aan een
zekere Abel-Eugène Carbonel, een Fransman die opereerde als agent voor
het grote ijzer- en staalconcern Creusot van de Franse familie Schneider
in het departement Saône-et-Loire.
Maar toen kreeg Anton Kröller lucht van de zaak. Hij stuurde zijn

Franse directeur Joseph Portalis op Pascal af om te trachten alsnog de
rechten op Ouenza te bemachtigen. Omdat Carbonel te laat was met het
vervullen van alle gestelde eisen, ontbond Pascal, met behulp van advo-
caten, inderdaad het verkoopcontract, en verkocht de concessie alsnog
aan Müller & Co.82 Kröller bracht zijn concessie, inclusief de rechten op
de koperader, onder in de nieuw opgerichte Société Concessionaire des
Mines de l’Ouenza, waarin Pascal een kwart van de aandelen kreeg. Zijn
eigen deel schoof Kröller door naar zijn mijnbouwmaatschappij.83
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Maar Carbonel en zijn achterban lieten het er niet bij zitten. Zij vonden
een maas in een oude Franse wet uit 1810 die onderscheid maakte tussen de
ondergrondse mijn – la mine – en het bovengrondse gedeelte – la minière.
Met behulp van advocaten wist Carbonel het Algerijnse gou vernement
ervan te overtuigen dat de concessie van Müller & Co slechts het onder-
grondse gedeelte omvatte, en verkreeg vervolgens zelf de rechten op la
minière. Carbonel bracht deze onder in de Société d’Etudes de l’Ouenza.
Daarin hadden zeven Europese staalgiganten zich verenigd: het Franse
Creusot, de grote Duitse fabrieken Thyssen en Krupp, het Belgische
Cockerill en een aantal Engelse hoogovens.84 Car bo nel wist zich daar-
mee verzekerd van de steun van de allergrootste staalbedrijven in de be-
langrijkste Europese industrielanden, hetgeen belangrijk was omdat
men in Frankrijk vermoedde dat achter Müller & Co alleen Duitse be-
langen schuil gingen.85

Of dat laatste juist was, valt echter te betwijfelen. Van formele con-
tracten tussen Müller & Co en een grote Duitse staalfabrikant, waarbij
Gutehoffnungshütte de meest voor de hand liggende zou zijn, blijkt
niets. Het meest waarschijnlijke is dat de onverschrokken Kröller op eigen
houtje opereerde in het vertrouwen erts van een dergelijke kwaliteit so-

De mijnen van Müller & Co in Algerije en Marokko.



196

wieso wel te kunnen verkopen. Hij wist zich op dat moment vooral ge-
steund door zijn bankiers, die steeds weer in staat waren gebleken vol-
doende financiële middelen voor hem op te halen.
De vraag is trouwens of Anton Kröller aanvankelijk überhaupt wel se-

rieus van plan is geweest de mijnen van Ouenza zelf te gaan exploiteren,
of dat hij eerder door brutaal in te breken op de overeenkomst tussen
Carbonel en Pascal min of meer toevallig de hand had weten te leggen op
de concessie, en erop aanstuurde op termijn voor veel geld door de grote
spelers uitgekocht te worden. Tegen de raad van commissarissen van zijn
mijnbouwmaatschappij zei hij namelijk in 1904 over Ouenza ‘dat deze
onderneming een zuiver speculatieve is, waarvan echter de belangen
zoo groot zijn, dat de gelden, die in het aller ergste geval zouden kunnen
verloren worden wel als inzet mogen gewaagd worden voor het bezit
van deze inderdaad grootsche zaak’. Kröller zei toen ook dat hij ‘altijd
bereid zal worden bevonden tot onderhandelen over een compromis met
de tegenpartij’, maar ‘dat het oogenblik nog niet gunstig is geweest om
daartoe van deze zijde stappen te nemen’.86

Maar van uitkopen was sindsdien geen sprake geweest. De twee con-
currerende partijen hadden elkaar te vuur en te zwaard bestreden om de
heerschappij van Ouenza. De eerste slag werd door Kröller verloren door -
dat de prefect van het departement Constantine in Algerije de boven-
grondse rechten van Carbonel bevestigde. Het Algerijnse gouver ne ment
bleek zeer op de hand te zijn van de Franse partij. 87 Het zal niet gehol-
pen hebben dat Kröller tegelijkertijd nog een vierde mijn in Algerije had
bemachtigd – Zaccar genaamd, gelegen in het midden van het land,
maar wel bij de kust – die hij zonder concessie was gaan exploiteren.88

Processen die Kröller daarna voor civiele rechters in Frankrijk tegen
Carbonel aanspande om te voorkomen dat deze met het mijnonderzoek
kon beginnen, werden eveneens door hem verloren.Vervolgens lukte het
Carbonel ook om de exclusieve rechten te verwerven op de aanleg van de
treinverbinding naar de havenstad Bône en de bouw van havenfaciliteiten
aldaar voor de overslag van het erts. Kröller was nu volledig aan Car bo -
nel c.s. overgeleverd om zijn erts uit de ondergrondse mijn te delven en
het land uit te krijgen.89

Voor de onderhandelingen die volgden schakelde Kröller de hulp in
van de Nederlandse gezant in Parijs Alphonse Ridder de Stuers, die al sinds
1885 in Frankrijk zat.90 De Stuers zette zich actief in om voor Kröl ler ge-
sprekken te arrangeren met de Algerijnse gouverneur Charles Jon nart
en andere Franse hoogwaardigheidsbekleders, maar uiteindelijk was het
oordeel aan de rechters en die bleken meer geporteerd van Fransman
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Carbonel dan van de vermeende Duitse stroman Müller & Co. Naar buiten
toe viel de naam van Anton Kröller overigens nooit in Frankrijk. Joseph
Portalis representeerde Müller & Co bij alle Franse aangelegenheden.
Kröller opereerde en dirigeerde alleen op de achtergrond.91

De Rotterdamse ondernemer verloor het pleit echter op alle fronten
en moest genoegen nemen met een compromis. Op 9 april 1908 stelde
hij de rechten op la mine ter beschikking in ruil voor een klein minder-
heidsbelang in de exploitatiemaatschappij van Carbonel.92 Toen Kröller
kort daarna nieuw geld voor zijn mijninvesteringen ophaalde bij zijn
beleggers schreef hij optimistisch over de Ouenza-mijnen: ‘Deze behoo-
ren wel tot de meest belangrijke ijzer- en kopermijnen der wereld […].
De Fransche Regeering spreekt in hare officiëele bescheiden van veertig
millioen tons zichtbaar ijzererts; de meeste ingenieurs verwachten het
dubbele en nog meer.’ En over zijn tegenstanders met wie hij nu ge-
dwongen was tot samenwerking schreef hij: ‘Met dit syndicaat heeft onze
groep onder medewerking der Fransche Regeering eene overeenkomst
gesloten, welke eene gemeenschappelijke exploitatie van het geheele
mijncomplex regelt en onze groep een belangrijk aandeel in de productie
toekent.’93 Demamm bezat om precies te zijn iets meer dan de helft van
de aandelen in een concessiemaatschappij die op haar beurt weer 30 pro-
cent van de mijnrechten van geheel Ouenza bezat, en daarmee had Kröl -
ler een weliswaar klein maar niet onbetekenend plaatsje aan de speelta-
fel verworven tussen de grootste ijzer- en staalgiganten uit die  dagen.94

Gezant De Stuers werd door Kröller per brief hartelijk bedankt voor zijn
inspanningen. Daarbij concludeerde hij tevreden: ‘Waar Schnei der,
Krupp, Cockerill en nog 6 andere staalfabrieken te zamen 70% hebben,
zullen wij met 30% in één hand grooten invloed kunnen uitoefenen.
Maar wat voor mijne firma van nog grooter waarde is, is de moreele over-
winning die wij behaalden en die een eind maakt aan de beweringen als-
of het ons erom te doen was ons duur te laten uitkoopen.’95

Kröller maakte in zijn berichtgeving aan beleggers de Nederlandse
regering ook ongevraagd deelgenoot van zijn economische strijd. In het
jaarverslag van demamm schreef hij: ‘Wij mochten bij deze gelegenheid
de steun ontvangen van het Departement van Buitenlandsche Zaken en
meer speciaal van H.M.’s Gezant te Parijs, den heer Ridder de Stuers, die
ons met raad en daad terzijde stond. Wij voelen ons gedrongen, hiervan
te dezer plaatse met erkentelijkheid melding te maken.’96 Maar daarna
begon het spel pas echt, want in Frankrijk was toestemming van het par-
lement nodig voor de aanleg van een spoorweg. De internationale groep
mijnexploitanten, inclusief Müller & Co, had vijf jaar de tijd om daar-



198

voor goedkeuring te krijgen. Was dat niet het geval dan zouden alle con-
cessies weer vervallen.97 Vijf jaar leek misschien op dat moment een eeu-
wigheid, maar niemand had van tevoren kunnen zien aankomen welke
nationalistische gevoelens de kwestie-Ouenza in Frankrijk en zijn kolo-
nie zou losmaken.
In het moederland zelf, waar Duitse en Franse staalfabrieken aanvan-

kelijk harmonieus samenwerkten bij de exploitatie van Franse ijzererts-
mijnen, tekende zich gaandeweg een kentering in de publieke opinie
af.98 Door de steeds sterker wordende economische opmars van Duits -
land begonnen Fransen, de verloren oorlog van 1870 indachtig, zich in
toenemende mate af te vragen of hun regering wel moest meewerken
aan een spoorlijn die ertoe diende Frans erts uit te leveren aan Duitsers 
– Krupp in dit geval – die er vervolgens kanonnen van maakten, die ge-
bruikt konden worden om de Fransen mee aan te vallen.99 Door al dit
soort politieke onenigheid en maatschappelijke onrust duurde de dis-
cussie over de aan te leggen spoorlijn eindeloos voort en zou het dus ook
nog wel even duren voordat het eerste ijzererts uit de veelbelovende mij-
nen van Ouenza de hoogovens waar dan ook zou bereiken. Voor Anton
Kröller en zijn mijnbouwmaatschappij kostte de investering in Ouenza
voorlopig alleen maar geld.

Zo veel reuring als er was bij Kröllers mijnactiviteiten zo’n kabbelend
be staan leidde W.H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Maat schap pij.
In 1904 had Kröller het aandelenkapitaal nog één keer uitgebreid van
twee naar vier miljoen. Het geld was gebruikt om de aandeelhouders
van de Batavierlijn uit te kopen en om deelnemingen in bevriende rede-
rijen uit te breiden. De eigen vloot was recentelijk nog uitgebreid met het
ertsschip Blötberg, een iets kleinere variant van de Gränges berg.100 Maar
dat was ook meteen het laatste gespecialiseerde ertsschip dat Kröller
ooit zou aanschaffen. Nadat de Zweedse staat de controle over haar mij-
nen had hernomen, subsidieerde zij de ontwikkeling van een aantal nog
verder geavanceerde ertsschepen. De Vollrath Tham en de Ernest Cassel,
genoemd naar de grondleggers van het Zweedse mijnbouwconcern, waren
zo ver geautomatiseerd dat er aan de lossing van erts vrijwel geen arbeid
meer te pas hoefde te komen. Rendabel zouden ze echter nooit worden,
omdat ze niet flexibel inzetbaar waren. Op de lange duur zou erts toch
weer vervoerd worden met gewone vrachtschepen, en gelost worden
door installaties op de wal.101

Zijn normale vracht- en passagiersvloot had Kröller nauwelijks meer
uitgebreid. Er waren alleen nog twee Batavieren gebouwd, de v en vi, en
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een vrachtschip met de van de overige vloot afwijkende naam Admiraal
de Ruyter. Het was niet dat Kröller niet wilde expanderen op scheepvaart-
gebied – zijn mislukte poging een nieuwe Nederlandse lijn op Zuid-
Afrika te openen getuigde van het tegendeel – maar hij was gaan inzien
dat verdere uitbreiding van zijn vloot zinloos was. De wereldzeeën wer-
den beheerst door de grote nationale – vaak gesubsidieerde – rederijen
die in een veelheid van internationale kartels samenwerkten. Er beston-
den inmiddels driehonderd scheepvaartkartels die onderling vele over-
lappingen kenden. Er was sprake van overcapaciteit.102

Kröller zelf hield er een dubbele moraal op na als het ging om concur-
rentiebeperking en staatssteun. In het jaarverslag van zijn scheepvaart-
maatschappij sprak hij – doelend op subsidiëring van zijn concurrenten –
geïrriteerd over ‘de economische wet van vraag en aanbod’ die ‘zoo vol-
slagen wordt genegeerd’ en stopte vanaf dat moment met het vermelden
van vloot en tonnage in zijn jaarverslagen.103 Hij liet zich ook graag kri-
tisch uit over de grote trustverbanden die internationaal in scheepvaart
en industrie waren ontstaan.104 Maar tegelijkertijd had hij zelf dus ook
staatssteun aangevraagd voor de lijn op Zuid-Afrika, en bij de vaart op
de Noordzee acteerde hij niet anders dan de intercontinentale rederijen
op de oceanen.
Binnen het Noordzeekartel speelde Kröller overigens ook weer een

zekere dubbelrol, want terwijl Stoomvaartmaatschappij Zeeland toetrad,
was hij tegelijkertijd in het geheim bezig een belang in deze rederij op te
bouwen, met als doel deze aan zijn imperium toe te voegen. Maat schap pij
Zeeland was weliswaar steeds weer verliesgevend en immer nooddruf-
tig, maar wel in het bezit van het aantrekkelijke postvervoerscontract van

Advertentie van het Noordzeekartel uit Het Nieuws van den Dag 13 september 1907.
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de Nederlandse regering, waarvoor eveneens subsidie werd ontvangen.
Maar Kröllers heimelijke overnamepoging mislukte. De Staats spoor we -
gen schoten in 1910 ‘de Zeeland’ financieel te hulp waardoor zijn bezit
verwaterde, en zijn kansen op volledige eigendom voorlopig verkeken
waren. Hij spon echter evengoed garen bij zijn heimelijke actie. Hij ver-
kocht zijn aandelenpakket in de Zeeuwse rederij even later met tachtig-
duizend gulden winst.105

Investeren in zijn eigen vloot deed Kröller vanaf die tijd nauwelijks
meer. Voor de intercontinentale vaart koos hij halverwege het eerste de-
cennium van de twintigste eeuw definitief voor samenwerking met de
Duitsers. De filialen die Müller & Co in Griekenland, Egypte en Zuid-
Afrika opende, bedienden voornamelijk de Norddeutsche Lloyd en zijn
dochters.106 Vanaf dat moment stapten de Bremer rederij en Müller & Co
ook steeds vaker samen in zaken. Kröller nam een aandelenbelang in de
Roland Linie, een dochterbedrijf van de Norddeutsche Lloyd, gespecia-
liseerd in vrachtvervoer.107

Samen investeerden ze nu ook in Hoek van Holland. Daar bezat Mül -
ler & Co sinds de vertegenwoordiging van de Roemeense staatsrederij in
1898 al een slachthuis, omdat naast graan voor Duitsland ook vee met
bestemming Engeland werd meegebracht uit Braila.108 Door de nabij-
heid van het Westland was Hoek van Holland daarnaast een belangrijk
overslagstation voor groente en fruit geworden. Nederland was toen de
belangrijkste leverancier van landbouwproducten aan Engeland. Enge -
land was Nederlands grootste afnemer.109 De Batavierlijn vervoerde land-
bouwproducten van Hoek van Holland naar Engeland. Door zijn vroe-
gere sleepcontract met de Scheveningse vissers bezat Kröller in Hoek
van Holland ook nog altijd een eigen visafslag.110

Nu bouwde Müller & Co samen met de Norddeutsche Lloyd onder de
naam Vianda in Hoek van Holland een groot koel- en vrieshuis voor vlees
dat vanuit Argentinië naar Groot-Brittannië ging.111 Goede ren wagons met
de naam Vianda erop reden voortaan af en aan in de Hoek. Aan ge zien
Kröllers collega Hudig & Pieters in 1906 vlak naast het oude abattoir van
Müller & Co een nog veel grotere exportslachterij bouwde, groeide Hoek
van Holland in die tijd uit tot belangrijk overslagpunt voor vlees.112

Aanvullende kartelafspraken over het vleesvervoer via de Noordzee naar
Engeland zorgden ervoor dat ook daar de winst verzekerd was.113

Samen met de Norddeutsche Lloyd nam Kröller ook deel in de Deut sche
Südsee-Phosphat ag in Bremen, een syndicaat dat een expeditie finan-
cierde naar eilanden in de Stille Zuidzee waar dikke lagen guano gewon-
nen konden worden voor kunstmestproductie. Er was van de Duitse rege-
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ring een concessie verkregen op het eiland Angaur, gelegen tussen de
Filli pij nen en Nieuw-Guinea. Kröller bracht de investering onder bij zijn
mijnbouwmaatschappij.114 Op het hetzelfde moment stak Müller & Co
geld in een nieuwe superfosfaatfabriek in Nordenham, een industriege-
bied vlak bij Bremen. Deze investering verkocht hij even later met een
kleine winst, en commissie voor bemiddeling, door aan het beursgeno-
teerde Internationale Guano en Superphosphaat Werken, waar hij nog
altijd aandeelhouder en commissaris was. Bij Anton Kröller vloeiden de
verschillende belangen altijd moeiteloos in elkaar over.115

Waar Müller & Co de Norddeutsche Lloyd uit Bremen vertegenwoor-
digde, deed Wambersie & Zoon van Antoine Plate en diens neef Willem
Engelbrecht dat voor de twee grote Hamburgse rederijen Hapag en de
Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffs-Gesellschaft (Hamburg-Süd).116

Ondertussen voer al 30 procent van de schepen die Rotterdam aandeden
onder Duitse vlag.117De Duitsers vormden met hun opmars op de wereld -
zeeën een steeds grotere bedreiging voor de scheepvaartlijnen in Am ster -
dam, want hun ambities om interessante Nederlandse rederijen in te
 lijven hadden ze nooit opgegeven. De Norddeutsche Lloyd en de Deutsch-
Australische Dampfschiffs-Gesellschaft (dadg) voeren eveneens op
Indië en hadden ook de Nederlandse havens in hun vaarschema opgeno-
men.118

Nadat in 1905 met hulp van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
de Koninklijke Hollandsche Lloyd uit handen van de Duitsers was ge-
bleven, werd in 1908, wederom onder leiding van de Amsterdamse reder
Ernst Heldring, de Nederlandsche Scheepvaart-Unie (nsu) opgericht, een
houdstermaatschappij waarin de belangen van de Rotterdamsche Lloyd,
de Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’ en de Koninklijke Paket vaart
Maatschappij gebundeld werden. Doel was weer de grote Neder landse
koloniale rederijen tegen eventuele vijandige overnamepogingen van
buitenlandse scheepvaartmaatschappijen te beschermen.119

In Anton Kröller vonden de Duitsers een gewillig agent om hun be-
langen te behartigen. Hij viel nu eenmaal graag de gevestigde orde aan,
vooral die in Amsterdam. Zijn neiging om alles wat uit de hoofdstad
kwam te bestrijden, stamde waarschijnlijk nog uit de tijd van zijn mis-
lukte poging het zouttransport in Indië te bemachtigen. Daarnaast had
Kröller een uitgesproken weerzin tegen alles en iedereen die op oude
roem teerde – ongeacht waar zij vandaan kwamen – en daarvan was Am -
ster dam bij uitstek een exponent. Zijn weerzin was overigens niet geheel
onterecht. De hoofdstad was destijds een bolwerk van oude koloniale
 relaties, waar in toenemende mate geld verdiend werd met geld. Over
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ondernemen in de oorspronkelijke zin, zoals dat in het snelgroeiende
Rotterdam veel meer gebeurde, werd vaak met badinerende toon ge-
sproken.120 Kröllers aversie tegen de hoofdstad vormde ook een belang-
rijk element in zijn verbond met Willem Westerman, die met zijn Rotter -
 damsche Bank zo graag tot de rijen der hoofdstedelijke grootbankiers
wilde toetreden.
Kröller mocht de hoofdstad graag zijn superioriteit laten blijken. Zo

liet hij in 1908 onder groots vertoon zijn kolossale ertsschip Grängesberg
ijzererts lossen in de haven van Amsterdam. Kröller bezat genoeg klei-
nere vrachtschepen, die met gemak door het Noordzeekanaal hadden
gekund, maar hij koos ervoor zijn allergrootste schip door de smalle slui -
zen bij IJmuiden te doen loodsen. Kröller wilde laten zien dat Amster -
dam zich – anders dan Rotterdam – in een kwetsbare positie bevond, met
sluizen die te smal waren voor de grote tonnenmaat van de schepen die
men verwachtte na opening van het Panamakanaal. De pers deed uitge-
breid verslag van de spannende manoeuvres en was vervolgens welkom
om het reusachtige schip in de haven te komen bezichtigen. Ook de leden
van de Amsterdamse Kamer van Koophandel en de gemeenteraad wer-
den uitgenodigd.121 Kröllers machtsvertoon sorteerde effect, want toen
de regering het jaar erop de Staatscommissie in zake den toegang tot
Nederland door het Noordzeekanaal instelde, werd Anton Kröl ler als
een van de twee Rotterdammers uitgenodigd hierin zitting te nemen.122

Voor Anton Kröller en Willem Westerman personifieerde Karel van
Aalst de hoofdstedelijke arrogantie. Van Aalst, een ijdele domineeszoon
uit Hoorn met een aantal jaren Indië achter zich, was in 1902 toegetreden
tot de directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, en wierp zich
op als hoeder van de vaderlandse koopvaardij. Hij was in die hoe danig -
heid ook betrokken geweest bij het behoud van de Koninklijke Hol land -
sche Lloyd en daar commissaris geworden. Dat was hij eveneens bij de
Nederlandsche Scheep vaart-Unie en zou dat gaandeweg bij alle grote
Amsterdamse  rederijen worden.123

Niet ten onrechte meende Van Aalst dat Rotterdam inmiddels meer
een Duitse dan een Nederlandse haven aan het worden was. De Am ster -
damse belangen liepen in zijn ogen meer parallel met die van Neder -
land.124 Zijn gelijk bleek alleen al uit het feit dat de Duitsers hun mislukte
poging om de Zuid-Amerika Lijn in te lijven beantwoordden door zelf
een eigen tweewekelijkse vaart te openen tussen Rotterdam en de haven
van Santos in het zuiden van Brazilië.125Müller & Co voerde in die tijd in
Rotterdam ook koffievalorisaties uit, kwaliteitskeuringen die vooral be-
doeldwaren om de markt voor Santoskoffie – die hard bezig was de tradi-
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tionele Java-koffie uit Indië van de eerste plaats te stoten – te beheersen.
In de koffievalorisatie ging veel geld om en Müller & Co verdiende er
kortstondig goed aan.126

De spanning tussen Amsterdam en Rotterdam begon verder te stijgen
toen de Koninklijke Hollandsche Lloyd (khl) in 1908 subsidie van de
Nederlandse regering kreeg.127 Voor Antoine Plate, de overtuigde vrijhan-
delaar, die zelf in 1870 zonder staatssteun zijn Nederlandsch-Ameri -
kaan sche Stoomvaart Maatschappij had opgezet – welke dus inmiddels
grotendeels in Duitse handen was – en een eigen lijn op Zuid-Amerika
in die tijd wegens verliezen had moeten staken, was dat een gotspe. De
principiële Plate ging zelfs zover dat hij zijn voorzitterschap van de Rot -
terdamse Kamer van Koophandel en zijn Kamerlidmaatschap opgaf om
zijn handen vrij te hebben voor zijn strijd tegen overheidssub si dies.128

Anton Kröller schaarde zich graag aan de zijde van Plate, maar niet direct
om principiële redenen. Hij had immers kort daarvoor zelf meegedaan
aan een mislukt initiatief voor een lijn op Zuid-Afrika, waarbij eveneens
staatssubsidie was aangevraagd.
Het moment van revanche kwam voor de Rotterdammers toen de khl

in 1910 besloot naast Amsterdam ook Rotterdam in zijn vaarschema op
Zuid-Amerika op te nemen. De Rotterdamse koffiehandel liet toen al
vijftien jaar haar waren door Duitse lijnen naar Rotterdam brengen.129

In nauw overleg met de Rotterdamse koffiehandel werd toen een telegram
naar de haven van Santos gestuurd: ‘Rotterdam buyers in accordance
with their circular April 26 1907 engaged with and insist upon
Hamburg Süd Am. Hamburg am. Line Norddeutsche Lloyd cannot
allow shipment by steamer Holl. Lloyd please inform coffee ex-
change.’130 Oftewel, de Rotterdamse koffiehandel accepteerde geen wa-
ren die met schepen van de khl vervoerd werden.131

De Rotterdamse boycot leidde tot een scherp conflict binnen de Neder -
landsche Handel-Maatschappij, want onder de commissarissen bevonden
zich ook twee Rotterdamse koffiehandelaren. Zij moesten zich tegen-
over hun medecommissarissen voor hun dubbelhartige gedrag verant-
woorden. Op hun beurt waren zij weer verontwaardigd over het feit dat
de nhm in reactie op de Rotterdamse boycot geweigerd had het koffie-
vervoer nog langer te verzekeren. Kortom, ruzie in de schoot van de def-
tige nhm.132

Sam van Eeghen, de president-commissaris van de nhm en voorzitter
van de Amsterdamse Kamer van Koophandel, wierp zich vervolgens op
als bemiddelaar in het conflict tussen Rotterdam en Amsterdam, en ont-
ving verscheidene malen Anton Kröller en Willem Engelbrecht als geza-
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menlijke vertegenwoordigers van de Duitse lijnen in Nederland.133 Het
Amsterdamse kamp, vertegenwoordigd door Karel van Aalst en Jan Wil -
mink, de baas van de khl, zat daarbij hoog te paard. Zij eisten botweg de
helft van het koffievervoer op Rotterdam op, terwijl de Duitsers niet ver-
der wilden gaan dan een derde.134 De Amsterdammers weigerden boven-
dien aan vergaderingen deel te nemen die op Duits grondgebied plaats-
vonden.135

Er speelde echter ook nog een persoonlijk element bij deze strijd tus-
sen Amsterdam en Rotterdam. Jan Wilmink was vroeger afdelingschef
geweest bij de Holland-Amerika Lijn en degene die in 1899 had getracht
een eigen Nederlandse lijn op Zuid-Afrika in het leven te roepen. Het
was dankzij een negatief advies van Anton Kröller geweest dat deze plan -
nen niet waren doorgegaan.136Wilmink, die in grootheidsdrang niet on-
derdeed voor Anton Kröller, had daarna de leiding gekregen over de
khl. De Rotterdammers lieten Van Eeghen nu echter weten niet met
Wilmink te willen spreken aangezien deze ‘bekend stond als een blaffer
waarmee niet te onderhandelen viel’.137

Anton Kröller speelde het spel geraffineerd en wist, met zijn oprech-
te, ongekunstelde voorkomen, bij de Amsterdammers aanvankelijk de
indruk te wekken dat hij zich tot het uiterste inspande om de khl een
redelijke positie te verschaffen in de conference met de Duitse lijnen.
Van Aalst was daarbij in eerste instantie goedgelovig geweest en had
zich bereid verklaard de Norddeutsche Lloyd, die men als reactie op de
Rotter damse boycot van koloniaal vervoer op Amsterdam had uitgeslo-
ten, weer in die vaart te betrekken.138 Maar even later bleek Kröller zijn
toezeggingen helemaal niet waar te kunnen maken, waarbij hij zich erop
beriep slechts een ‘onderdanige dienaar’ van de Norddeutsche Lloyd te
zijn.139

Kröller wist arbiter Van Eeghen te overtuigen dat hij steeds van goede
wil was, maar dat het juist Van Aalst was die de onderhandelingen frus-
treerde. Nadat in december 1911, anderhalf jaar na het aanplakken van
het bewuste telegram, een zoveelste vruchteloze bespreking tussen de
Duitse lijnen en de khl in Hotel des Indes in Den Haag had plaatsgevon-
den, werden de daaropvolgende conferenties gehouden in Düsseldorf en
Berlijn. Kröller, zich zeer bewust van Van Aalsts afhoudendheid, stuurde
hem toen een schmeichelend briefje waarin hij erop aandrong toch vooral
naar de Duitse hoofdstad af te reizen ‘al ware het om zo te zeggen incog-
nito, […] het zou zoo jammer zijn, indien nu wederom de bespreking
niets opleverde misschien alleen omdat men op één of ander punt vast-
raakt, waar u wellicht een oplossing voor weet. En waarom zoudt u zich
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Berlijn niet eens aan zien juist op de dagen, dat er geconfereerd wordt!’140

Tegelijkertijd rapporteerde Kröller Van Aalsts halsstarrigheid aan Van
Eeghen, die de Amsterdamse bankier daar weer op aansprak. Maar Van
Aalst liet zich niet verleiden en weigerde af te reizen.
Het lastige voor Van Eeghen was dat hij privé inmiddels ook niet meer

geheel neutraal stond tegenover Anton Kröller. Van Eeghen & Co was in-
geschakeld toen Kröller het exclusieve recht had weten te bemachtigen
om de wol van de Zuid-Afrikaanse boeren op de Europese markt te bren-
gen. Sindsdien zaten Van Eeghen en Kröller samen in de wolhandel, en
probeerden ze, met weinig succes, door middel van kartelafspraken bin-
nen Nederland, de concurrentie vanuit Antwerpen en Londen het hoofd
te bieden.141Met Van Eeghen had Kröller ook samen in de eerdergenoem-
de commissie gezeten die de regering adviseerde over de reorganisatie
van de consulaire dienst.142

Van Aalst vertrouwde Kröller echter om meerdere redenen niet. Hij
zag in diens vermeende toenadering vooral een poging om zoete brood-
jes te bakken met de nhm omdat hij juist op dat moment – het was in-
middels voorjaar 1912 geworden – weer op zoek was naar nieuw kapitaal
voor zijn expanderende concern.143 Van Aalst waarschuwde de president-
commissaris van de nhm de welwillendheid van Kröller dan ook niet al
te serieus te nemen. Hij vertelde hem, aldus zijn eigen telefoonnotitie,
dat ‘de heer Kröller finantieelen steun van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij en andere instellingen dringend noodig had en […] daarom
thans deze houding aannam, welke zo geheel afweek van zijne onwel-
willende houding destijds te Berlijn’. Voor Van Aalst was zonneklaar dat
Kröller de Amsterdammers aan het lijntje hield en geen enkele intentie
had om de khl een in zijn ogen redelijk aandeel in de koffievaart op Rot -
ter dam te gunnen.144

Nu zou door Kröllers optreden als zowel spreekbuis van de Duitse
scheepvaartlijnen, stroman van Gutehoffnungshütte, als door zijn groei-
ende transitohandel naar het Ruhrgebied gemakkelijk de indruk kunnen
ontstaan dat hij als agent fungeerde voor het imperialistische Duits land.
Zijn Duitsklinkende achternaam en Duitse echtgenote versterkten dit
beeld nog eens. Maar zo simpel lag het niet. Kröller had namelijk tegelij-
kertijd grote zakelijke belangen in Engeland. Hij was, vanwege de vaart
op de Noordzee, innig verbonden met een aantal Britse rederijen en ont-
wikkelde zich juist in die tijd eveneens tot grootste onafhankelijke erts-
leverancier van Engeland.145 Dat Kröller evenzeer Britse strategische be-
langen diende, bleek wel toen een Engelse regeringscommissie in 1905
tot de conclusie kwam dat de ijzerertsvoorraden van de Britse staalfa-
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brieken zo laag waren dat ze nog geen maand oorlogsproductie zouden
kunnen leveren.146 Kröller gebruikte zoals gezegd een deel van de laatste
obligatie-emissie van zijn mijnbouwmaatschappij onder meer om gro-
tere voor raden in Engeland te kunnen financieren.147

Anton Kröller kende als zakenman en wereldburger weinig loyaliteit.
Hij was in eerste instantie een handelaar die vooral trouw was aan zich-
zelf en zijn eigen principes: het verdienen van zo veel mogelijk geld, het

Door Müller & Co vertegenwoordigde scheepvaartlijnen in 1911.
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verkrijgen van macht, en vooral het winnen van het spel. Kröller schiep
het meeste genoegen in het te slim af zijn van zijn – soms vermeende –
rivalen. Dat betekende ook dat zijn gedrag onvoorspelbaar was.Belangen
die hij heimelijk opbouwde, en die een strategisch belang leken te die-
nen, verkocht hij soms opeens met grote winst als dat zo uitkwam. Dat
bleek bij zijn belang in de Maatschappij Zeeland, maar ook bij zijn veel
grotere deelneming in de Duitse Rijnvaartrederij Fendel uit Mann heim.
Toen zich in Duitsland rond 1910 steeds grotere samenwerkingsverban-
den van binnenvaartrederijen begonnen te vormen bleek de deel staat
Baden, die zich in 1870 met gemengde gevoelens had aangesloten bij de
noordelijke Duitse staten, er veel geld voor over te hebben om ‘verpruis-
sing’ van haar economische belangen te voorkomen. Kröller deed toen
zijn deelneming, die hij meer dan tien jaar had bezeten, met winst van
de hand.148

Dat Kröller ook weinig loyaliteit ten opzichte van zijn eigen vader-
land voelde, bleek wel bij de onnavolgbare positie die hij innam bij de
discussie over de oprichting van een nationaal hoogovenbedrijf in Neder -
land. Als enige Nederlandse ijzerertshandelaar van internationale bete-
kenis werd hem in 1912 door de Staatscommissie over de Werkeloosheid
advies gevraagd over dit gewaagde idee dat in het nog altijd relatief wei-
nig geïndustrialiseerde Nederland eens in de zo veel tijd de kop opstak.
Steeds was er weer een groepje ingenieurs dat met argusogen gadesloeg
hoe grote hoeveelheden ijzererts via Nederland richting het Ruhr ge -
bied werden verscheept, waar vervolgens de grote winsten op het ijzer
en staal vielen. Zeker nadat de Nederlandse staat vanaf het begin van de
eeuw was begonnen voorzichtig een aantal eigen kolenmijnen te gaan
exploiteren, leek er geen reden meer te zijn om niet ook in Nederland
een ijzersmelterij te bouwen. De plannen strandden echter steeds weer
op de overtuiging dat het benodigde kapitaal niet bij elkaar te brengen
zou zijn en dat Nederland te klein was om al het ijzer en staal te kunnen
absorberen. Exporteren was geen reële optie, want de omringende lan-
den beschermden hun industrieën met invoerheffingen en kartels.149

Toch vroeg ook nu de staatscommissie zich weer af of een eigen staal-
industrie wellicht een oplossing voor de werkloosheid zou kunnen bie-
den en vroeg de grootste ijzerertshandelaar van Nederland om advies.150

Het lijkt enigszins naïef, want Kröller had er als handelaar en vervoerder
met klanten in Duitsland, Engeland en Frankrijk weinig belang bij dat
er een concurrent in Nederland zou bij komen. Kröller adviseerde dan
ook negatief, maar zijn argumentatie was onsamenhangend en zelfs te-
genstrijdig. Het leek meer op een brainstormsessie.
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Zo lagen volgens Kröller de Nederlandse kolenbekkens niet gunstig
voor een staalindustrie, maar waren er in Noord-Duitsland ook fabrieken
aan zee, die hun kolen over het water aangevoerd kregen, maar die wer-
den dan weer beschermd door invoertarieven, die Nederland niet had.
Een ander nadeel was dat Nederland geen eigen ijzerertsbronnen bezat,
maar dat gold, moest Kröller toegeven, ook voor de meeste Duitse hoog-
ovens. Maar de Duitse fabrieken waren inmiddels net als de Amerikanen
zodanig gefuseerd en verbonden, dat een kleine fabriek in Nederland
daar nooit tegen zou kunnen opboksen. Rees ten slotte de vraag of Neder -
land wel een voldoende afzetmarkt zou kunnen bieden, en ook daarop
volgde geen eenduidig antwoord. Om de verwarring nog groter te maken
merkte Kröller afsluitend op dat er zich altijd omstandigheden konden
voordoen, zoals subsidiëring door de staat, die zijn mening zouden kun -
nen doen wijzigen. Of Kröllers mening destijds veel heeft bijgedragen
aan de besluitvorming valt te betwijfelen, maar voorlopig kwam er geen
Nederlands hoogovenbedrijf.151

Terwijl Kröllers imperium groeide, zijn naam begon door te dringen in
Nederland en deze opdook bij commissies die de regering van advies
dienden, moet hij zichzelf zijn gaan realiseren dat hij uiteindelijk van
zijn eigen zaken niet rijk zou worden. Of althans, niet zo snel als hij
hoopte en zeker niet zo rijk als een aantal andere zakenlieden uit zijn
tijd. Kröllers onderneming was in zekere zin vergelijkbaar met een han-
dels- en overslagbedrijf als de Steenkolen Handels-Vereeniging, behalve
dat de laatste toen nog geen eigen mijnen bezat. shvbeheerste samen met
de Scheepvaart en Steenkolen-Maatschappij de Nederlandse markt voor
kolen bijna volledig, en de macht van haar eigenaren was groot. Dat
merkte de Nederlandse regering toen zij aan het begin van de twintigste
eeuw de eerste eigen kolenmijnen in Limburg begon te exploiteren.
Groot handelaren werden toen gedwongen hun boeken open te stellen
voor shv, die 75 procent van de kolen in Nederland leverde, en mochten
alleen met haar toestemming kolen uit Limburg op de markt brengen.152

De inkomsten van shvmaakten al jaren een stijgende ontwikkeling door.
Van één miljoen gulden rond de eeuwwisseling waren ze nu hard op
weg de twee te halen. Het dividend voor de verschillende kolenhandels-
families wier belangen in shv verenigd waren, bedroeg jaarlijks 40 tot
50 procent van het kapitaal, en in goede jaren nog een beetje meer.153

Müller & Co was door de combinatie van handel, transport en de eigen-
dom van grondstofbronnen ook vergelijkbaar met de Koninklijke Petro -
leum Maatschappij, maar deze begon net op dat moment, door de be -
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langengemeenschap met het Britse Shell Transport, aan een versnelde
groeispurt waardoor de cijfermatige analogie mank gaat. Ook Konin k -
lijke Olie bevond zich, anders dan Müller & Co in een markt waar de con-
currentie met succes beperkt werd. Er werden weliswaar geregeld kort-
stondige prijsoorlogen gevoerd, maar met de Amerikaanse concurrent
Standard Oil bestonden overal in de wereld afspraken over verdeling van
de markt.154

Anton Kröller had die luxe niet. Hij probeerde weliswaar altijd kar-
tels te stichten in iedere sector waar hij opereerde, maar bij de belang-
rijkste activiteit van zijn concern, de ertshandel en mijnexploitatie, was
dat lastig. Toetredingsdrempels waren laag. Veel erts kon in dagbouw
gewonnen worden. Door voortschrijdende techniek daalden de vervoers-
kosten snel, en kon de grondstof uit steeds verder weggelegen gebieden
gehaald worden. Een aantal grote hoogovens in Engeland en Duitsland
bezat bovendien inmiddels eigen mijnen, waarmee Müller & Co moest
concurreren. Zoals gezegd stonden de inkomsten uit de Zweedse agen-
tuur onder druk.
Als concern verdiende Müller & Co nog altijd goed in die tijd, maar de

inkomsten waren sterk fluctuerend. Incidentele uitschieters kwamen
vaak voort uit overdracht van eigen deelnemingen naar de beursvennoot-
schappen. De inkomsten waren deels veiliggesteld door de verplichte
agentuur van de scheepvaart- en mijnbouwmaatschappij bij Müller &
Co en de hoge dividenden die deze vennootschappen aan het moederbe-
drijf uitkeerden, maar het ging blijkbaar allemaal niet snel genoeg.
Kröller, bij wie de toegang tot kapitaal altijd in hoge mate bepalend

zou zijn voor zijn economische activiteit, had in 1908 met het moeder-

De winstontwikkeling bij Müller & Co en shv (1902-1910).
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bedrijf W.H. Müller & Co eveneens een beroep op de kapitaalmarkt ge-
daan. Naast zijn vertrouwde twee bankiers waren daarbij ook de Neder -
landsche Handel-Maatschappij en Hope & Co uitgenodigd. In Amsterdam
was men echter sceptischer over deze snelgroeiende nieuwkomer dan in
de Maasstad. Onderling waarschuwden de hoofdstedelijke bankiers el-
kaar ‘niet het slachtoffer te worden van de charmerende invloed des
 heren Kröllers bijzondere persoonlijkheid’. Een van hen zou zich later
herinneren destijds zeer onder de indruk te zijn geraakt van de ‘onge-
kunstelde vriendelijkheid’ van zijn Haagse gastheer, en zei ‘het fluïdum
te hebben gevoeld, dat als het ware van hem uitstraalde’.155

Ook een bankier als Karel van Aalst was bekend met Kröllers soms
doorzichtige charmes wanneer deze iemand nodig had. Juist in die tijd
ontving hij een van de vleiende kattebelletjes waarin de opportunisti-
sche ondernemer grossierde. Van Aalst had het ridderschap in de Orde
van de Nederlandsche Leeuw opgespeld gekregen, een onderscheiding
die Kröller al tien jaar bezat, en de laatste stuurde hem zijn felicitaties.
Met zijn kenmerkende, licht spottende, maar uiterst vriendelijke onder-
toon schreef Kröller: ‘Het beestje had geen waardiger plaats kunnen uit-
kiezen.’156

Het Amsterdamse bankiershuis Hope & Co, dat Kröllers zaken onvol-
doende kende, stuurde in 1908 een ervaren accountant naar Müller & Co
in Den Haag om daar de boeken van de onderneming te gaan inzien, al-
vorens de obligaties aan beleggers aan te bevelen. Deze was zeer onder de
indruk van wat hij aantrof, maar maakte wel het voorbehoud dat de door
hem ‘in de boeken en andere bescheiden aangetroffen cijfers als juist
moesten worden aangenomen’.157 Deze reserve bleek terecht, want pre-
cies vanaf die tijd begon Kröller de cijfers van onder meer zijn kantoor in
Lon den uit zijn Nederlandse boekhouding weg te laten. Het kantoor had
ondertussen een balanstotaal dat even groot was als dat van het Neder -
 landse moederbedrijf, maar financierde zich zelfstandig op de Engelse
geldmarkt. Voor de Amsterdamse accountant was het echter wel rele-
vant geweest te weten dat Müller & Co in Den Haag garanties afgaf voor
de Engelse dochter en geregeld tekorten aanvulde.158

Kröller zou echter altijd een meester blijken in het doseren van infor-
matie en de Amsterdamse accountant concludeerde dan ook enthou-
siast: ‘Mijn oordeel omtrent de prosperiteit der verschillende branches
van inkomsten, afgeleid uit het verleden in verband met hun algemeen
bloeiende toestand van heden en uitzichten voor de naaste toekomst
kan niet anders dan zeer gunstig zijn.’ Tegelijkertijd was hij kritisch:
‘Maar daaruit mag niet ontkend worden dat de groote stuwkracht en
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energie van de leden der firma W.H. Müller & Co alleen niet voldoende
zijn. Voor den grooten omvang van zaken behooren ook de middelen
aanwezig te zijn. Bij den loffelijken ijver tot uitbreiding van zaken is het
finantieel kunnen wel wat in het gedrang geraakt en staat de firma mo-
menteel aan gevaren bloot die niet onderschat mogen worden.’159

Het was de schrijver opgevallen dat van de ruim 7,5 miljoen van wat
Kröller aanduidde als eigen vermogen, bijna de helft bestond uit midde-
len die hem niet oneindig ter beschikking stonden. De accountant had
maar liefst 1,7 miljoen gulden aan particuliere deposito’s aangetroffen.160

Die waren deels afkomstig van de vennoten zelf, die hun tegoed aanhiel-
den bij de firma, maar er waren ook leden van de rijke familie Neese, de
moederskant van Kröllers schoonmoeder, en de weduwe van Kröllers
vroegere zakenpartner De Jong, die bedragen van soms wel meer dan een
ton bij Müller & Co hadden gestald. Pikant was dat ook Willem Leijds,
de voormalige gezant van de Zuid-Afrikaanse Republiek in Europa, die
nog altijd het vermogen van deze vroegere staat beheerde, in 1906 twee
ton aan Müller & Co geleend had. Het plaatst Kröllers warme band met
Zuid-Afrika in een nog genuanceerder daglicht.161

De rapporteur van Hope & Co was ook opgevallen dat de Rotter dam -
sche Bank geregeld voorschotten aan Müller & Co verstrekte. Het bedrag
schommelde zo rond het miljoen. Het gevaar was volgens hem dat al deze
gelden een kortetermijnkarakter hadden en terstond opeisbaar waren.
Het maakte Müller & Co in zijn ogen kwetsbaar.162 Waarschijn lijk werd
deze boodschap ongekuist aan Anton Kröller overgebracht, want niet
veel later zat hij met zijn compagnon Gustav Müller bij de notaris om de
tegoeden van de directe familieleden – Kröller noemde ze veelzeggend
‘deposito’s’ – te laten omzetten in kapitaal. Kröller had hiertoe een vol-
macht van zijn broer gekregen, Müller van zíjn familieleden. Maar dat
plan mislukte. Het was waarschijnlijk een andere zwager van Kröller en
Müller die hier een stokje voor stak. Richard Ullner was nog maar kort
in de familie. Hij was de nieuwe echtgenoot van Helenes oudere zuster
Martha, die rond de eeuwwisseling gescheiden was van de weinig daad-
krachtige Wilhelm Heisinger. Martha woonde toen met haar twee kin-
deren zelfs enige jaren in Den Haag, onder de beschermende vleugels
van de nieuwe pater familias. Haar kinderen Willy en Martha jr. gingen
eveneens naar het Tijmstra Instituut.163

Richard Ullner – Pokus voor intimi – was acht jaar jonger dan Martha
Müller en bankier van beroep. Ullner was waarschijnlijk oorspronkelijk
een zakenrelatie van Anton Kröller die hij kende door zijn Zweedse erts-
handel.164 Inmiddels waren Martha en Richard Ullner in Berlijn neergestre-
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ken, waar Ullner een directiepost had gekregen bij de Duitse bank Dis con -
to-Gesellschaft, een van Kröllers belangrijkste buitenlandse banken.165

Ullner moet al snel ingezien hebben dat zijn vrouw en schoonfamilie
door de voorgestelde verandering opeens niet meer vrijelijk over hun te-
goeden bij Müller & Co konden beschikken, terwijl dat vooral voor zijn
schoonmoeder van belang was. De transactie werd dan ook vier maan-
den later voor wat de Müllers betrof teruggedraaid, waardoor alleen de
gebroeders Kröller hun tegoeden omzetten en hun relatieve aandeel in
het kapitaal van de firma fors steeg. Door het jaar erop ook nog eens de
algemene reserve om te zetten in kapitaal, was in twee stappen het wer-
kelijke eigen vermogen van Müller & Co gestegen van 3,5 miljoen gul-
den naar bijna vijf, waarvan de gebroeders Kröller nu driekwart beza-
ten.166 De  kapitaalverhoging was voldoende om de Rotterdamsche Bank
en La bou  chere Oyens & Co samen met de Nederlandsche Handel-Maat -
schappij en Hope & Co voor vijf miljoen obligaties van Müller & Co bij
beleggers te doen aanbieden.167

Aan beleggers gaf Kröller als belangrijkste reden voor de uitbreiding
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van het kapitaal dat zijn bedrijf steeds vaker voorschotten op handel
moest verstrekken en daarbij liever niet meer afhankelijk wilde zijn van
de zo grillige en onberekenbare geldmarkt. Kröller stelde: ‘Al komt het
geld in de open markt tijdelijk goedkooper te staan, versterking van niet
opzegbare middelen [is] toch verkieslijk.’ Daarnaast meldde Kröller zijn
potentiële investeerders nog altijd dat de middelen gebruikt zouden
worden voor uitbreiding van de havenfaciliteiten van zijn onderneming.
‘De gemeente Rotterdam heeft in verziende politiek nieuwe havens aan-
gelegd, speciaal ten dienste der geregelde lijnen en daarmede is voor
Wm.H. Müller & Co. het oogenblik gekomen, hunne tot nog toe in die
stad verspreid liggende inrichtingen te concentreeren.’ Maar zoals reeds
gemeld gebeurde dit nooit, en kwam alleen een nieuw hoofdkantoor in
Den Haag te staan. ‘Ook het kantoor in Amsterdam heeft dringend be-
hoefte aan grootere lokalen,’ vervolgde Kröller. ‘Er zal dus waarschijnlijk
in gemeenschap met anderen tot den bouw van een geschikt kantoorge-
bouw worden overgegaan, waartoe de noodige terreinen reeds zijn aan-
gekocht.’Wie die ‘anderen’ waren vertelde hij er echter niet bij.168

Emissieprospectus voor
 obligaties W.H. Müller & Co. 
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Maar zoals Kröller aan de beleggers van zijn mijnbouwmaatschappij
niet altijd de hele waarheid vertelde, hadden ook de kersverse obligatie-
houders van Müller & Co maar de helft van de werkelijke plannen gepre-
senteerd gekregen. Voor de bouw van opslagloodsen en het plaatsen van
walkranen op zijn nieuwe haveneiland aan de St. Jobshaven had Kröller
weliswaar een miljoen nodig, die hij ook daadwerkelijk investeerde. En
er was inderdaad inmiddels flink wat grond gekocht in de hoofd stad.169

Een Amsterdamse gemeenteambtenaar had daarbij als stroman gefun-
geerd. Commies der gemeentebelastingen Alexander baron van Dedem,
zoon van een parlementariër, had als tussenpersoon voor Müller & Co
successievelijk acht panden opgekocht aan het enigszins verloederde
Rokin en de erachter gelegen Nes. De bemiddelende rol van Van Dedem
was uiterst pikant, want als belastingambtenaar kon hij inzage hebben
in de financiële positie van Amsterdamse huiseigenaren.170

Een nieuw kantoor van Müller & Co zou echter nooit aan het Rokin
verrijzen. In plaats daarvan bleek Kröller een nieuwe activiteit te ont-
plooien die we vandaag de dag projectontwikkeling zouden noemen.
Kröller begon geld van beleggers te investeren in grond, met het oogmerk
gebouwen neer te zetten voor de verkoop of verhuur. Het was een activi-
teit waar zijn vader en grootvader in het verre verleden ook geld mee
verdiend hadden, en waar hij altijd een zekere voorliefde voor zou hou-
den. Speculeren met onroerend goed zat hem simpelweg in de genen.
Om zijn werkelijke bedoelingen echter voorlopig niet al te zichtbaar

te laten zijn voor beleggers en bankiers, haalde hij kort nadat hij de
nieuwe miljoenen had weten aan te trekken een slimme truc uit. Vlak
voor het einde van het jaar 1909 richtte hij een nieuwe vennootschap op:
Wm.H. Müller & Co.’s Algemeene Exploitatie Maatschappij, kortweg de
maem, waarnaar hij al het onroerend goed van Müller & Co overhevelde,
en waardoor het zicht op de besteding van de middelen verdween.171 In
eerste instantie leek deze transactie een puur administratieve verschui-
ving, maar al snel zou blijken dat Kröller de maem niet alleen zou gaan
gebruiken als houdstermaatschappij van bedrijfsonroerendgoed en zelfs
niet alleen voor de ontwikkeling van panden voor derden. Hij zou er in-
vesteringen mee gaan financieren die wel heel ver van de bedrijfsactivi-
teiten van Müller & Co verwijderd lagen. Anton Kröller begon namelijk
met het aankopen van landgoederen voor eigen gebruik op de Veluwe.172

Al eerder dat jaar had de familie Kröller privé boerderij De Harscamp
gekocht in het Veluwse dorp Harskamp bij Otterlo, waar toen ook de paar-
den vanuit Den Haag naartoe verhuisden.173 ‘Niets beter voor lichaam en
geest dan [de] liefde voor buiten,’ zei Anton, en als hij de tijd had om mee
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te gaan, trok hij er graag samen met Helene te paard op uit.174 Met zijn
steeds ruimere financiële positie spoorde hij zijn echtgenote aan voor
zichzelf een nieuw paard te kopen en daarbij niet al te veel op de klein-
tjes te letten. ‘Op de Veluwe heb je zoo recht veel aan rijden, koop nu maar
het paard dat je bevalt. […] Op een paar honderd gldn moeten we niet
zien, want buiten houden we ze zo lang als ze goed zijn. Denk eens aan
mijn Zwart die altijd nog mee loopt.’175 Helene en Anton Kröller maak-
ten op de Veluwe ook samen fietstochten, en zijn eerste autorijlessen
vonden er plaats.176

De Harscamp was vermoedelijk, evenals de eerder verworven boerde-
rij De Schip borg in Drenthe, in eerste instantie bedoeld als toekoms tige
nering voor zoon Toon, voor wie geen carrière bij Müller & Co bleek te
zijn weggelegd. Toon was na zijn onfortuinlijke schoolcarrière tegen zijn
zin eerst in militaire dienst gegaan. Vanzelfsprekend wel bij de cavalerie,
conform het milieu van zijn ouders.177 In een brief aan Sam van Deventer
zei Toon in die tijd: ‘Geloof niet dat ik iets om die luxe geef, als ik had
mogen kiezen had ik nooit bij de cavelerie [sic] gegaan. Ik was veel liever
bij de marine gegaan, niet omdat ik het daar prettiger had maar omdat
ik daar gauw klaar was.’178 Toon was het zorgenkind van de Kröllers die
als oudste zoon en naamgenoot van zijn vader totaal ongeschikt bleek
om in diens voetsporen te treden.
Anton Kröller had ondertussen allerlei activiteiten voor zijn zoon be-

dacht. Landbouw in Amerika, houthandel in Rusland. Hij had hem voor -

Toon Kröller.
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 gesteld eens in Archangel in het noorden van Rusland te gaan kijken,
om daar kennis te nemen van de verscheping van hout voor Müller &
Co.179 Maar Toon had ten lange leste besloten om gewoon in Neder land
agrariër te worden, vooral omdat hij onafhankelijk wilde zijn van zijn
ouders. Tegen Sam van Deventer zei hij: ‘Ik heb zelf verkozen boer te
worden en zal ook wat er ook gebeurd [sic] mijn eigen weg banen.’180 De
achttienjarige Toon Kröller viel echter ook zijn leertijd als boer zwaar.
Hij had grote moeite het tempo van de snelle agrarische ontwikkelingen
uit die tijd bij te benen. ‘Dag in dag uit zijn er nieuwe uitvindingen en
veranderingen in wetten en voorschriften en af en toe wensch ik dat de
geleerden toch eens een halfjaar vacantie zouden nemen zoo dat wij de
tijd hadden ons bij te werken.’181

Vanuit Havezate De Harscamp kocht Kröller met Müller’s Algemeene
Exploitatie Maatschappij datzelfde jaar voor 130 duizend gulden het ruim
twaalfhonderd hectare grote landgoed Hoenderloo. Verkopers waren de
erven Sickesz, een rijke Veluwse familie die het na meer dan een halve
eeuw bezit liet veilen.182 Een rentmeester kreeg vervolgens de opdracht
om zo veel mogelijk aanpalende grond erbij te kopen. Tussen 1910 en
1913 voegde Kröller vervolgens voor nog eens een kleine drie ton acht-
honderd hectare grond aan zijn bezittingen toe, alles gefinancierd via
W.H. Müller & Co’s Algemeene Exploitatie Maatschappij.183

Verkopers van deze laatste percelen waren vooral oude Amsterdamse
patriciërsfamilies als Pierson, Heldring, Van Eeghen en Boissevain.184 Een
aantal van hen had zich in navolging van de bekende dominee Ottho Hel -
dring halverwege de negentiende eeuw aangesloten bij de Neder land se
tak van de Reveilbeweging, die streed tegen alcoholisme, armoede en
slavernij. Zij hadden grond gekocht op de Veluwe met het idee arme
boeren daar een beter bestaan te verschaffen. In het dorp Hoenderloo
liet dominee Heldring een waterput graven, stichtte hij een kerk, een
school en het nog altijd bestaande doorgangshuis voor jongens.185 Niet
uitgesloten is dat ook Kröllers vroegere bankier Willem de Ridder, die
nog altijd commissaris was bij Müllers mijnbouwdochter, bij deze ver-
kopen een bemiddelende rol speelde. De voormalige Dordtse en Haagse
bankier was zelf getrouwd met een Pierson, en had zich sinds enige jaren
teruggetrokken op landgoed Kernhem bij Ede.186

Er is vaak beweerd dat Anton Kröller zou zijn begonnen met het bij-
eenbrengen van landgoederen op de Veluwe vanwege zijn reeds lang be-
staande liefde voor de jacht.187 Maar veel aanwijzingen zijn daar niet
voor. Deze liefhebberij zou pas later bij hem tot ontwikkeling komen.
Kröller werkte in die tijd vooral dag en nacht aan de verdere opbouw van
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zijn onderneming. Van huis uit jaagde hij zeker niet. Dat was destijds
eerder een aangelegenheid voor de adellijke elite of boerenzoons.188

Aannemelijker is dat Kröller de relatief goedkope grond in eerste in-
stantie kocht uit statusoverwegingen en om bij beleggers de indruk te
wekken een succesvol en solide zakenman te zijn. Müller & Co was im-
mers een commanditaire vennootschap en daarbij waren de beherend
vennoten persoonlijk aansprakelijk voor terugbetaling van middelen die
investeerders hun toevertrouwden. De landgoederen leken daarbij een
zekere onderpandswaarde te kunnen bieden en de particuliere welstand
van de firmanten te bevestigen. Tegelijkertijd kon Kröller met zijn aan-
kopen een wit voetje halen bij de oude Amsterdamse regentenfamilies,
die een aantal generaties lang hun geld verdiend hadden in de koloniale
scheepvaart en handel, en die hij nu met zijn Duitse agenturen zo veel
concurrentie aandeed. Kröller leverde hun contant geld voor hun niet al
te waardevolle grondbezit, waardoor de minder productieve nazaten rus-
tigkonden blijven rentenieren.189

Dat Kröller de terreinen vrijwel meteen wilde gaan herbebossen en van
plan was er wild te gaan houden is wel zeker. De Nederlandsche Heide -
maat schappij kreeg van Kröller de opdracht te onderzoeken wat er no-
dig was om van Hoenderloo een ‘wildpark’ te maken. En dat zou forse
investeringen vergen, was de conclusie: ‘Daar van ’t landgoed ruim 1000
H.A. wordt ingenomen door woesten grond, terwyl maar zeer weinig
loofhout voorkomt en de oudere bosschen slechts een betrekkelyk ge-
ringe oppervlakte beslaan, is het in zyn tegenwoordigen toestand weinig
geschikt voor wild. Om het daarvoor te bestemmen, is het noodig, uitge-
strekte terreinen te bebosschen en de bestaande bosschen zooveel moge-
lyk te behouden en te verbeteren.’190

Kröllers voortvarende stijl om zo snel mogelijk verschillende terreinen
rondom Hoenderloo aaneen te smeden, viel overigens niet bij alle Veluwse
Amsterdammers even goed. Begin november 1909 meldde Het Nieuws
van den Dag: ‘Naar wij vernemen, zijn door den heer Kröller […] onder-
hands aangekocht de uitgestrekte bezittingen te Hoenderloo toebe hoo -
rende aan de familie Van Eeghen hier ter stede, benevens de verschillende
eigendommen toebehoorend aan dr. J. H. Gunning Wz., alhier.’ Gunnings
moeder was een Pierson, hij was zelf weduwnaar van een Van Eeghen en
hertrouwd met een Boissevain. In die zin was de eerdergenoemde ‘ver-
zwagering’ in Rotterdam niet veel anders dan die in Amsterdam.191 ‘De
heer Kröller is zoodoende bezitter geworden van geheel Hoenderloo, het -
welk ruim 1200 bunders groot is,’ vervolgde de Amsterdamse krant.192

Maar tien dagen later moest deze melden dat Kröller weliswaar 1200 hec -
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tare grond had gekocht, maar dat daarmee nog niet geheel Hoenderloo
hem toebehoorde en dat bovendien de families Van Eeghen en Gunning
nog altijd aanzienlijke bezittingen op de Veluwe hadden.193 Diezelfde
Gunning verkocht twee jaar later zijn landgoed Hoog-Baarlo alsnog aan
Kröller, maar dan tegen een prijs die bijna drie keer zo hoog lag als waar-
voor Hoenderloo was verworven.194

Plattegrond van de eerste grondaankopen van Kröller rond Hoenderloo. 
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Een groepje lokale grondeigenaren maakte het het jaar erop nog bon-
ter bij de verkoop van het kleine landgoed De Bunt, slechts 21 hectare
groot. De Bunt lag ingeklemd tussen Hoog-Baarlo en De Pampel, dat
Kröller in het voorjaar 1913 verwierf. Hij betaalde bijna twintigduizend
gulden voor De Bunt, wat per hectare neerkomt op nog eens drie keer zo
veel als voor Hoog-Baarlo. Voorwaarde was wel dat de keuterboertjes op
De Bunt hun grond zo snel mogelijk zouden verlaten.195 De rentmeester
van Kröllers landgoederen zou zich hierover later herinneren: ‘Bij deze
aankopen moesten telkens naaste familieleden en goede buren worden
ingeschakeld, die dan een flinke provisie kregen.’196

Door zijn Veluwse grondbezit kwam Kröller al snel in contact met de
koninklijke familie. Prins Hendrik was in 1901 met koningin Wilhel mi na
getrouwd, maar werd niet geacht zich met staatszaken te bemoeien. De
enige officiële functie van de vrolijke, levenslustige prins was sinds kort
het voorzitterschap van Het Rode Kruis, waarvan de burelen zich op
steenworp afstand van het Haagse hoofdkantoor van W.H. Müller & Co
bevonden. Bij gebrek aan beter hield Hendrik zich vooral onledig met het
spelen van patience en het beheer van de kroondomeinen in Wassenaar en
op de Veluwe, en het landgoed Dobbin in zijn geboortestreek Mecklen -
burg. Net als Kröller was ook Hendrik bezig met het opkopen van heide-
velden in de omgeving om deze weer om te vormen tot bosgebied. Juist
in die tijd werd kroondomein Het Loo uitgebreid van 3600 naar ruim
10.000 hectare.197

In die tijd kwam prins Hendrik af en toe langs op De Harscamp, waar-
bij hij de heer des huizes altijd graag even alleen sprak. Kröller werd op
zijn beurt in 1911 uitgenodigd voor Hendriks 35ste verjaardag op Het Loo.
Hij ging er volgens zijn echtgenote naartoe ‘in optima forma, met hoogen
hoed en gekleeden jas’, en kwam terug met een foto van de prins, in goud -
bronzen lijst met kwastjes, waarop geschreven stond dat deze ter herin-
nering was aan zijn bezoek aan De Harscamp.198 Al snel verschenen ook
de eerste berichten in de krant over gezamenlijke import van wild uit
Duitsland door Anton Kröller en prins Hendrik. Per trein arriveerden in
Apeldoorn twaalf herten uit het voormalige vorstendom Schaumburg-
Lippe.199

Tegelijkertijd met hun grondaankopen op de Veluwe, waarvan de
meeste dus tersluiks werden ondergebracht bij de exploitatiemaat-
schappij en betaald werden met geld van beleggers, gingen de Kröllers
privé op zoek naar een terrein in Wassenaar om een nieuw woonhuis
neer te zetten. Met die stap schaarden ze zich in een al wat langere rij van
zakenlieden die hun vermogen in de Rotterdamse haven of met handel
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in massagoed verdienden en zich ontpopten als nieuwe landadel. Zij
kochten grond die met name de koninklijke familie juist op dat mo-
ment in de uitverkoop deed. Het net geopende Hofpleinlijntje zorgde er-
voor dat nu niet alleen Schevenin gen,maar ook het zuiden van Wassenaar
direct verbonden was met Rot ter dam.
Vooral Kröllers vroegere klasgenoot Philip van Ommeren, van de ge-

lijknamige rederij, had zich ontpopt tot actief projectontwikkelaar. Van
Ommeren was in die dagen betrokken bij een aantal Haagse ontwikke-
lingsmaatschappijen die landgoederen in Wassenaar verwierven om te
verkavelen en te ontwikkelen tot villapark. Directeur van de maatschap-
pijen was steevast de architect J.H. Wouters, tevens gemeenteraadslid in
Wassenaar.200Het dorp lokte de nieuwe rijken met lage belastingtarieven,
hetgeen tot grote ergernis leidde bij de gemeenteraad van Den Haag, de
stad waar tot dan toe de vermogende particulieren uit de Maasstad hun
villa’s hadden gebouwd. Maar volgens het gemeentebestuur van Wasse -
naar was er van weglokken geen sprake en kwam het gros van de nieuwe
rijken in zijn dorp rechtstreeks uit Rotterdam en mocht de hofstad blij
zijn met deze aanwas, die zijn inkopen in Den Haag zou doen. ‘Welk
recht heeft toch de gemeente ’s-Gravenhage op fortuinen, die ten koste
van veel arbeid in Rotterdam zijn verdiend?’ betoogde het college van
Wassenaar in 1912.201

Het was ook nu weer prins Hendrik die zich bezighield met de ver-
koop van de kroondomeinen. De Kröllers bekeken de landgoederen De
Paauw, Backershagen en De Eikenhorst, maar ten slotte deed Anton, die
altijd op zoek was naar een koopje en liever zijn eigen gang ging, een bod
op een deel van landgoed De Wittenburg. Dat werd niet door een ont-
wikkelingsmaatschappij aangeboden, maar door de weduwe van ene
jonkheer Speelman, die zich in 1909 met een pistool van het leven had be -
roofd. Kröller kocht de grond aan het begin van 1911. Helene ging er daar -
na geregeld wandelen, en gaf het voor zichzelf de fantasienaam Ellen -
woude, vrij naar Elmwood, zoals het huis heette dat er vroeger gestaan
had.202

Tegelijkertijd oriënteerde Helene zich op een architect die een mo-
dern huis op het Wassenaarse landgoed zou kunnen gaan neerzetten.
Huisarchitect Leo Falkenburg viel af. Hij had Huize ten Vijver gebouwd,
en recentelijk nog het nieuwe huis van haar broer. Hij had de verbou-
wing van het kantoorpand aan het Lange Voorhout voor zijn rekening
genomen en deed datzelfde nu voor boerderij Het Klaverblad op De Hars -
camp,zo genoemd vanwege hun vier kinderen.203Helene Kröller, die door
haar lessen bij Bremmer steeds bewuster raakte van artistieke stromin-
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gen en ontwikkelingen, wilde nu echter wat anders, iets moderners. Ze
had de laatste tijd in het Duitse tijdschrift Kunst und Künstler artikelen
gelezen over de Duitse architect Peter Behrens. Hij had net een hyper-
moderne turbinehal voor de Allgemeine Elektricitäts-Gesell schaft (aeg)
in de Ber lijnse buitenwijk Wedding opgeleverd. aegwas gesticht door on-
dernemerEmil Rathenau, die in het laatste kwart van de vorige eeuw het
Edison patent voor gloeilampen in Duitsland had verworven. Het con-
cern werd inmiddels geleid door diens zoon Walther. Peter Behrens was
sinds een paar jaar de vaste esthetisch adviseur van het bedrijf.204

De Kröllers reisden naar Berlijn, de bakermat van het Nieuwe Bou -
wen, en maakten via zwager Richard Ullner, die uitstekende contacten
had in de Duitse hoofdstad, een afspraak met Behrens. Deze leidde hen
door de stad en toonde verschillende van zijn ontwerpen. Ze bezochten
even later ook het stadje Hagen in het Ruhrgebied, waar de schatrijke
industriële erfgenaam Karl Ernst Osthaus in een poging tot volksver-
heffing het museum Folkwang had laten neerzetten om arbeiders bekend
te maken met zijn uitgebreide kunstverzameling. Behrens was een van
de artistiek adviseurs van Osthaus en had ook twee huizen en een crema-
torium in Hagen ontworpen.205

Anton Kröller, die in die tijd nog niet op een uitgesproken moderne
smaak te betrappen viel, zag in de vooruitstrevende architectuur van
Behrens waarschijnlijk vooral een mogelijkheid zich te onderscheiden
van de andere Nederlandse zakenlieden, die op hun grond in Wassenaar
nog steeds neoclassicistische villa’s lieten verrijzen. Kröller raakte en-
thousiast over de ideeën van Behrens en begon zelfs ’s avonds na zijn werk
allerlei schetsen te maken. Helene werd daardoor alleen maar van de wijs
gebracht, en er ontstonden felle discussies tussen beide echtelieden.
Ook omdat Behrens vooral grote ruimtes in gedachten had, waarin Anton
zich wel kon vinden, terwijl zij daar het nut niet van inzag. Helene wilde
een huis en geen paleis, zei ze. Bij haar voorstel om de woonkamer niet
groter te maken dan negen meter had haar man het over ‘hokken van ka-
mers’, ‘altijd dat in één vertrek zitten’, ‘een huis bouwen, waar men toch
niet in woont’. Anton maakte haar onzeker. Het deed de aangeschoven
kunstadviseur Henk Bremmer uitroepen: ‘Wat een emotie, wat een emo-
tie; niets of alles.’ Anton zag al snel in dat intensief samenwerken met
zijn echtgenote lastig was en concludeerde dat Helene het huis ‘maar
helemaal met Behrens alleen bouwen’ moest.206



222

7 
Ménage à trois

Al in 1906 had Anton Kröller besloten een vierde gebied toe te voegen aan
zijn graanhandel. Na Rusland, Roemenië en Siberië begon hij nu ook
graan uit Argentinië – of de La Plata-landen zoals men de staten rondom
de monding van de Rio de la Plata destijds aanduidde – te exporteren. Ook
nu weer waren het de Duitse rederijen die Kröller hiernaartoe brachten.
Argentinië was net als Rusland in de tweede helft van de negentiende
eeuw met behulp van buitenlands kapitaal tot ontwikkeling gekomen.
Nazaten van militairen, die ooit voor hun hulp bij het verjagen van de
laatste indianen in plaats van soldij waardeloos geachte grond op de
pampa hadden ontvangen, deden nu goede zaken met westerlingen die
op grote schaal investeerden in wat vruchtbaar landbouwgebied bleek te
zijn. Buitenlandse banken, waaronder de Holland-La Plata Hypo theek -
bank, gaven pandbrieven uit waarmee grondaankopen werden gefinan-
cierd. Er was intussen een wijdvertakt net van spoorwegen aangelegd.
Argentinië was het modernste land van Zuid-Amerika geworden, Bue -
nos Aires een mondaine, Europees aandoende hoofdstad met toen al
meer dan een miljoen inwoners. Wat betreft grootte kon de lokale me-
tropool zich meten met New York, Chicago, Londen, Parijs, Berlijn en
Wenen.1

De graanhandel in Argentinië was qua organisatie vergelijkbaar met
de situatie rondom de Zwarte Zee. De tussenhandelaren, acopiadores,
gingen te paard de landerijen af om de oogst op te kopen. Vaak hadden
zij de boer ook het krediet verstrekt voor aankoop van zaaigoed en beta-
ling van lonen. Door het overwegend goede klimaat sloegen boeren in
Argentinië hun graan vaak nog op in de open lucht. Ook in de voornaam-
ste havenplaatsen Buenos Aires, Rosario en Bahia Blanca was er nauwe-
lijks sprake van overdekte opslagfaciliteiten. Dat ging in de meeste ge-
vallen goed, maar kwam er toch eens een regenbui, dan was vaak de hele
voorraad verloren. Een graanbeurs was er in Argentinië nog niet, en er
was één Engelse firma die vrijwel alle kwaliteitscontroles uitvoerde.2
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In het veelbelovende Argentinië streden Duitsers, Engelsen, Fransen
en Amerikanen om de economische macht. Duitsland had er, in navolging
van Engeland, een netwerk van eigen banken opgericht, dat in eerste in-
stantie bedoeld was om export naar Zuid-Amerika te bevorderen, maar
dat gaandeweg ook lokale projecten als de aanleg van spoorwegen finan-
cierde. Grote invloed verwierven de Duitsers in die tijd ook op militair ge -
bied in Zuid-Amerika. Ze verschaften Chili en Argentinië maar al te graag
kredieten voor de aankoop van Duitse wapens voor de vele lokale oorlo-
gen die er in die tijd werden gevoerd. De militaire academies van Chili
en Argentinië werden geleid door van oorsprong Duitse gene raals.3

Anton Kröller maakte dankbaar gebruik van de economische infra-
structuur die de Duitsers in Argentinië hadden opgebouwd. Een van de
eerste deelnemingen van het kantoor dat Müller & Co in 1907 in Buenos
Aires opende, was een klein aandeel in deGermanische Kolonisations Gesell -
schaft. Zijn overtollige geldmiddelen stalde hij bij de lokale Banco Alemán
Transatlantico, een dochterbedrijf van Deutsche Bank, dat toen al filialen
door heel Zuid-Amerika bezat.4

Met zijn gang naar Argentinië betrad Kröller een markt die al enige
decennia beheerst werd door een aantal grote Europese graanexporteurs,
lokaal ‘de grote vier’ genoemd. Het waren, net als Müller & Co, onderne-
mingen waarbij grenzen en nationaliteit geen rol speelden.5 Veruit de
grootste exporteur was Bunge y Born van de deels Nederlandse familie
Bunge, die in tegenstelling tot de meeste graanhandelaren niet joods
maar protestants was. Grootvader Bunge was begonnen als goederen-
handelaar in Amsterdam, maar diens zoon had al in 1850 het hoofdkan-
toor naar Antwerpen verplaatst. Van daaruit was kleinzoon Ernest in 1875
samen met zijn zwager naar Argentinië geëmigreerd om graan naar
Euro pa te gaan exporteren. Ernesto Bunge en Jorge Born, zoals ze zich
in Argentinië noemden, leverden met Bunge y Born graan via een infor-
meel netwerk van familiegerelateerde affiliaties door heel Noordwest-
Europa. Broer Edouard Bunge zat met Bunge & Co in Antwerpen, ach-
terneef Julius met J.C. Bunge & Co in Amsterdam.
Het Londense filiaal van Bunge & Co was de buurman van Müller &

Co aan Bury Street, tegenover de Baltic.6 De Bunges boerden uitstekend
met hun Argentijnse graanhandel. Julius Bunge was evenals zijn vader
voorzitter en begunstiger van de Wagnervereniging in Amsterdam en
bouwde in 1908 van zijn verdiende geld een reusachtige moderne villa
met een hoge uitkijktoren op zijn landgoed in Aerdenhout, waarin zich
een eigen concertzaal en orgel bevonden. Hij noemde het huis Kareol,
naar de burcht uit Wagners opera Tristan en Isolde.7
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De tweede grote speler in Argentinië was de eerdergenoemde familie
Louis Dreyfus, afkomstig uit de Elzas. Hun hoofdkantoor stond in Parijs.
Zij haalden het graan niet alleen uit Argentinië, maar, net als Kröller, ook
uit het gebied rond de Zwarte Zee, waar de oorsprong van hun handel
lag. Nummer drie in Argentinië was Huni & Wormser, een van oorsprong
Zwitsers-Franse firma, gefinancierd met Engels kapitaal. De vierde par-
tij werd gevormd door de Duits-joodse gebroeders Weil – in het Spaans
Weil Hermanos – uit de buurt van Frankfurt, die eveneens sinds het ein-
de van de negentiende eeuw op grote schaal graan exporteerden naar
Duitsland.8 De grote Europese graanhandelaren werkten in Argentinië
samen in een exportkartel, waarbij, via de acopiadores, de inkoopprijzen
zo laag mogelijk gehouden werden.9

Anton Kröller bracht zijn graanexport uit Argentinië onder bij zijn
Londense dochteronderneming General Mercantile Ltd, een opmerke-
lijk anonieme naam voor een graanhandelsbedrijf. Alle collega-graan-
handelaren opereerden immers onder familienaam. Ook zijn graanhan-
del met Roemenië dreef hij onder een vlag die niet direct een relatie met
Müller & Co deed vermoeden, de Société Commerciale Franco-Rou maine.
Hij opereerde klaarblijkelijk liever in de luwte.10 In heel korte tijd groei-
de de General Mercantile uit tot de vijfde exporteur van Argentinië, en
was Kröller een van de grootste aanbieders geworden op de Duitse graan -
beurzen. Toen in 1908 in Berlijn onderhandelingen plaatsvonden om
het Duits-Nederlandse standaardcontract voor de graanhandel naar ‘La
Plata’ uit te breiden, was Müller & Co naast Bunge en Louis Dreyfus de
derde partij waarmee de Duitse graanimporteurs om de tafel zaten.11

Dat jaar besloot Kröller ook zijn tweede zoon Wim, die weliswaar nog
een jaar te gaan had op het Tijmstra Instituut, maar daar niet tot de hoog -
vliegers behoorde, voortijdig van school te halen en samen met Sam van
Deventer naar zijn nieuwe filiaal in Bremen te sturen om daar te helpen
de graanverkoop in Duitsland verder uit te bouwen.12Nadat Van Deventer
alvast vooruit was gereisd, brachten Anton en Helene hun tweede zoon
zelf met de auto naar de Duitse havenstad, alwaar een smaakvol ingericht
appartement op hem wachtte.13

In Bremen begon ook de jarenlange intensieve briefwisseling tussen
Sam van Deventer en Helene Kröller, die later tot vele speculaties aanlei-
ding zou geven. In eerste instantie maakte zij hem daarin vooral deelge-
noot van de lezingen van Bremmer en Steinmetz, en ze deelde haar erva-
ringen bij het lezen van Spinoza en Dante en haar ideeën over Goethes
Faust en Iphigenie en de werken van Schiller en Lessing. Maar al snel be-
vatten de brieven steeds meer details over de moeilijkheden die zij on-
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dervond bij het contact met haar volwassen wordende kinderen, de om-
gang met het huispersoneel en haar zeer wisselende gemoedstoestand.
Epistels van tien, vijftien, soms vijfentwintig pagina’s waren geen uit-
zondering. Haar brieven begon zij, na enige discussie over de juiste wijze
van aanspreken, met ‘Lieve Sam’ of ‘mijn lieve jongen’, wat gezien haar
Duitse achtergrond niet zo vreemd was, en ondertekende zij meest al
met ‘Je Mevrouwtje’. Zijn antwoorden hief hij vervolgens aan met ‘Lief
Mevrouwtje’. De intensieve briefwisseling en de vertrouwelijke toonzet-
ting ervan sterkten later het vermoeden van geschiedschrijvers dat er
sprake was van een liefdesrelatie.
Vrijwel tegelijkertijd met het vertrek van Wim en Sam naar Bremen,

vertrok Kröllers aanstaande schoonzoon Paul Brückmann voor Müller
& Co naar Argentinië om daar de export van wol voor Müller & Co op te
zetten.14 Brückmann was een volle neef van Helene sr. en had sinds kort
verkering met de dochter des huizes. Haar moeder had die relatie sterk
gestimuleerd en haar bewust een tijdje naar een internaat in Hei del berg
gestuurd, waar Brückmann nog bij zijn moeder woonde.15 Helene jr. had
er haar omgang met school- en hockeyvriend Dick Buisman voor laten
schieten. Haar moeder had Dick, die al jaren bij de familie over de vloer
kwam en zijn aanstaande schoonmoeder al met ‘Moesje’ aansprak, daar-
toe in niet mis te verstane bewoordingen uitgelegd waarom hij geen ge-
schikte partner voor haar dochter was.16

Voor Anton Kröller waren de Brückmannen niet alleen aangetrouwde
familie, ze speelden ook een zakelijke rol in zijn leven. Pauls oudere broer
Kurt had een decennium terug een paar jaar voor Müller & Co gewerkt.
Hij had Kröller geholpen bij het opzetten van het kantoor in Londen en
was daarna in Engeland voor zichzelf een handelsbedrijf in asfalt begon-
nen. Kröller participeerde sindsdien voor drieduizend gulden in K. Brück -
mann & Co.17Bovendien behoorde de moeder van Kurt en Paul Brückmann
– een zuster dus van Kröllers schoonmoeder – tot de vermogende leden
van de schoonfamilie die geld gestald hadden bij W.H. Müller & Co.18

In het najaar van 1909 vertrok Paul Brückmann naar Argentinië.19

Zijn verloofde bleef voorlopig in Nederland en ging – heel geëmanci-
peerd – aan het werk op het kantoor van haar vader in Rotterdam, waar
ze met de elektrische trein en tram naartoe ging. Ze huurde er zelfs even
een kamer.20 Bij de Batavierlijn kreeg ze grote folioboeken onder haar neus
geschoven met de opdracht deze bij te werken. De bedragen dansten en
duizelden echter voor haar ogen, zo schreef ze aan haar toekomstige
echtgenoot, met wie zij net als haar moeder vrijwel dagelijks correspon-
deerde.21 Helene jr. had, ondanks haar administratieve opleiding, geen
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enkele affiniteit met cijfers en was slechts af en toe op het kantoor van
Mül ler & Co te vinden. Liever verdiepte ze zich verder in kunst, ging met
leraar Bremmer mee naar tentoonstellingen en veilingen, en verslond
allerhande literaire en filosofische werken. De knappe, maar eigengereide
Helene Kröller jr. was een rijkeluismeisje dat niet voor werken in de wieg
gelegd was.22

Helene jr. trouwde in augustus 1910 met Paul Brückmann.23 Samen
met haar moeder had ze een bruidsjurk gekocht in Parijs, waar ook de hele
inboedel was aangeschaft, die vervolgens naar Buenos Aires verscheept
werd.24 Aanvankelijk had zij aan haar aanstaande man voorgesteld om
Sam van Deventer, met wie zij het evenals haar broers goed kon vinden,
te vragen als een van de getuigen bij hun huwelijk, maar Paul had vanaf
het begin bedenkingen bij deze andere nieuwkomer in de familie.25 De
getuigen bij het huwelijk van Helene Kröller en Paul Brück mann waren
– vrouwen konden deze rol nog niet vervullen – huisarchitect Fal ken -
burg, kunstleraar Bremmer, Helenes oom Nico en Jan Hudig, een vriend
van de Bremmercursus.26

Met haar inmiddels driftig kunst verzamelende moeder maakte Helene
daarna nog een grote reis door Italië, waar zij in Milaan, Florence en
Rome musea en tentoonstellingen bezochten en gebouwen bekeken ter
inspiratie van de eigen bouwplannen in Wassenaar.27 In zwangere toe-
stand vertrok ook Helene Brückmann eind 1910 per stoomschip naar
Argentinië.28

Anton Kröller was zeer tevreden over het functioneren van zijn schoon -
zoon, die voor Müller & Co de wereld over reisde. Brückmann had bij de
nieuwe directeur van het Londense kantoor en de bankiers die de wol -
export moesten financieren een goede indruk achtergelaten.29 Een ver-
zoek van Paul Brückmann om hem geld te lenen om zich in te kopen in
een exportbedrijfje in Argentinië wees Kröller echter af, omdat hij de lo-
kale partner onvoldoende kende.30 Kröller was wel bereid om, analoog
aan het model voor zijn graanhandel, geld te investeren in een Duitse
wolimportfirma in Berlijn, waardoor Paul, als de export eenmaal op po-
ten stond, weer naar Europa zou kunnen terugkeren en zich bij zijn
dochter kon voegen.31 Die had namelijk niet lang na aankomst in de
Argentijnse hoofdstad een miskraam gekregen en voelde zich er dood-
ongelukkig. In het voorjaar van 1911 was ze alleen teruggekeerd naar
Den Haag, waar haar ouders een woning voor haar huurden in de Archi -
pel buurt.32De inboedel kwam ditmaal van Vroom & Dreesmann.33

Moeder Kröller begon echter al snel veel minder enthousiast te wor-
den over haar schoonzoon. In brieven aan Anton begon ze zelfs een ware
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hetze te voeren tegen Paul en het mogelijk opnemen van hem in de zaak.
Ze lijkt daarmee vooral het pad te hebben willen effenen voor haar nieuwe
oogappel Sam van Deventer, die zij in dezelfde brieven bijkans de hemel
in prees.34 Dat Sam van Deventer haar daartoe aanzette blijkt niet, maar
het is zonneklaar dat hij een zeer ambitieuze jongen was. In het foto-
boek dat hij bijhield van zijn verblijf in Bremen betitelde hij zichzelf al
op 21-jarige leeftijd als ‘mede-directeur’.35 In zijn brieven aan Helene
Kröl ler sr. liet hij zelden een mogelijkheid onbenut om aan de stoelpo-
ten van zijn superieuren te zagen. Dat deed hij in Bremen, en zou hij ook
doen in andere plaatsen waar hij nadien voor Müller & Co gestationeerd
werd. Hij voerde met Anton Kröller zelfs gesprekken over het functione-
ren van directeur Gathmann van het kantoor in Bremen. Tegelijkertijd
maakte hij geregeld kritische opmerkingen over Wim Kröller, voor wie
hij geacht werd als mentor op te treden. Helene Kröller informeerde ver-
volgens haar echtgenoot over de ‘verschrikkelijke vergeetachtigheid en
slordigheid’ van hun tweede zoon. Volgens Sam waren zijn ‘gedachten
lang niet dom’, maar maakte Wim ‘de onbegrijpelijkste vergissingen in
de uitvoeringen’.36

In mei 1911 schreef Helene aan haar echtgenoot: ‘Wat het opnemen van
Paul in je zaak betreft – je kent mijn bezwaren. […] Een groot koopman is

Wim Kröller op het kantoor van Müller & Co in Bremen.
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hij niet. Hij heeft geen fantazie [sic] en combinatievermogen, is niet rond
en eerlijk omdat hij zichzelf niet zeker voelt.’ 37 Maar het was helemaal
niet Kröllers bedoeling om Paul Brückmann als compagnon in Müller &
Co op te nemen, dat probeerde hij zijn vrouw ook duidelijk te maken. ‘Ik
wil […] graag voor Paul doen wat we denken dat voor zijn en Helenes toe-
komst waarde heeft.’38 Kröller probeerde slechts bij een wolhandel in
Berlijn een positie voor zijn schoonzoon zeker te stellen, door er geld in
te investeren.
Van opvolging bij Müller & Co was voorlopig überhaupt geen sprake.

Kröller was al jaren bezig om het bedrijf zoveel mogelijk alleen en naar
zijn eigen inzicht te leiden. Hij had helemaal geen behoefte aan een
nieuwe compagnon. ‘Als ik het physiek kan doen, wil ik wel in het har-
nas blijven, totdat ik zie, wat uit de jongens gegroeid is.’ In een poging
haar verder gerust te stellen zei hij: ‘Wat je zegt omtrent Paul en de firma
is voor mij een goede leidraad. Maar ik zal ook niets doen wat voor Wim
en Bob het leven moeilijk zou maken.’ In haar naïviteit deelde Helene
Kröller deze discussie tot in detail met Sam van Deventer, die rustig ach-
terover kon leunen en voor een gunstig verloop van zijn carrière niets
anders hoefde te doen dan haar steeds rustig en geduldig aanhoren.39

Tegelijkertijd verslechterden in Den Haag de verhoudingen tussen
moeder en dochter Kröller, wat vooral lijkt te zijn voortgekomen uit het
feit dat Helene sr. er moeite mee had dat haar dochter zich door haar hu-
welijk en nieuwe levenservaringen steeds meer van haar losmaakte. De
eerste serieuze beproeving van het ouderlijk gezag vond plaats toen
Helene sr. onbedoeld een brief onder ogen kreeg waarin zij zelf onder-
werp van gesprek bleek te zijn. Toon Kröller had al enige tijd verkering
met Miesje van Stolk, een van de dochters van de bekende Rotterdamse
graanhandelaar Cornelis van Stolk – naar zijn voorletters C.A.P. voor in-
timi – van het gelijknamige commissionairshuis aan de Wijnhaven.40

Privé woonden de Van Stolken in het Nieuwe Werk in Rotterdam. Mies
en haar tweelingzusje Griettie waren jeugdvriendinnen van Helene jr..
Hun vader was in Rotterdam een van de eerste voorzitters van de Kunst -
kring geweest. Hun moeder en twee tantes waren eveneens leerlingen
van Bremmer in Rotterdam.41

De Van Stolken bezaten ook het landgoed Langenhorst in Wassenaar,
waar Toon en Helene jr. na de verhuizing naar Den Haag graag kwa -
men.42 Helene sr. zag nu echter met lede ogen aan hoe haar toch al zo
stuurloze achttienjarige zoon geen enkele neiging vertoonde om zich
voor te bereiden op zijn landbouwexamen. Ze had juist haar man ge-
vraagd om binnenkort eens met vader Van Stolk te gaan praten, omdat
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zij het gevoel had dat die de zaak niet serieus nam en Toon zelfs van zijn
studie afhield.43

Anton Kröller en C.A.P. van Stolk waren geen vrienden. Van Stolk be-
hoorde in de ogen van Kröller tot de oude, conservatieve garde van Rot -
ter damse stapelhandelaren die anders dan hij voorstanders waren van
protectionisme. Kröller zag zichzelf, ondanks zijn eerdere pogingen een
gesubsidieerde rederij op te zetten, daarentegen als exponent van de
vrijhandel.44 Het was al eens tot een heftige zakelijke confrontatie geko-
men tussen Kröller en Van Stolk. Na de havenstaking van 1907 was de
Graan Elevator Maatschappij opgericht, de rechtsopvolger van de Maat -
schappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators. In de nieuwe onderne-
ming, die nu eindelijk grootschalig in elevatoren investeerde, werden
niet alleen de cargadoors als aandeelhouder uitgenodigd, maar ook graan -
importeurs, onder wie Van Stolk. Daardoor zouden de verschillende be-
langen bij de overslag voortaan beter vertegenwoordigd zijn.
Kröller meende dat de cargadoors als oorspronkelijke initiatiefnemers

de oudste rechten bezaten en dus ook de meerderheid van de aandelen
moesten krijgen, zodat zij hun invloed zouden behouden. Van Stolk eis-
te echter een gelijkwaardige verdeling van de macht bij de onderneming.
De importeurs hadden gevochten tegen de dwang van het werkvolk, zo
meende hij, ze duldden nu geen ‘despotisme van de cargadoors’.45

Op papier won Van Stolk het debat en kregen de graanimporteurs een
gelijk aandeel in de onderneming. Maar de cargadoors, onder leiding
van Kröller, bedongen tegelijkertijd dat zij voortaan een bonus zouden
ontvangen gekoppeld aan de overgeslagen hoeveelheid graan, waardoor
een groter deel van de winst hun kant op vloeide. Voor Kröller, met zijn
wassende stroom graan uit verschillende hoeken van de aardbol, die
rechtstreeks naar de beurs van Mannheim ging, zou het zogeheten penny
contract jarenlang een uiterst lucratieve aangelegenheid zijn.46

Uit de brief van Miesje van Stolk bleek dat Helene jr. haar vriendin
uitgebreid verteld had over het moeizame karakter van haar moeder. Ze
deelde daarbij ook haar eigen ervaringen uit de tijd dat ze met Paul was
‘geëngageerd’. Haar moeder was toen volgens haar in de relatie gaan sto-
ken. Helene beweerde dat ze dit bij Miesje en Toon weer deed. In haar
gezicht was Helene sr. vriendelijk tegen Miesje, maar achter haar rug
maakte ze haar zwart. ‘Ik ken je moeder natuurlijk niet zoo,’ schreef
Mies van Stolk nu aan Toon, ‘maar Helene zegt, dat ze wel een geplaagde
ziel moet zijn, dat ze nooit de dingen rein en mooi aanziet en alle vreug-
de lichtzinnig vindt. Het dunkt me een wonderlijk gecompliceerde ziel
met veel groots, maar heel ongelukkig voor zichzelf. Zij is ongelukkig al
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voelt zij zich boven de menschen verheven. Het is misschien een soort
idealiteit van haar, dat ze het bestaande niet goed genoeg vindt, al is het
natuurlijk een slecht begrepen idealiteit.’47

Met betrekking tot zijn zakelijke verhouding met zijn moeder als ei-
genaresse van boerderij De Harscamp gaf Miesje Toon ook een dringend
advies: ‘Je moet een vriend van haar probeeren te zijn, dat vinden moeders
zoo heerlijk en daar hebben ze een beetje recht op ook. Op het oogenblik
is het misschien wel moeilijk, omdat ze zooveel vooroordeelen tegen
ons heeft, maar dat is niets. Het is in je eigen voordeel ook, want hoe moet
het later met de Harscamp gaan, waar je toch altijd afhankelijk van haar
zult blijven en o hemel, haar invloed is zoo groot en ik weet zeker, dat ze
nooit je je eigen gang zal laten gaan en daarom is het goed, dat je haar
heelemaal op je hand houdt, heelemaal voor jouw ideeën wint, anders
zult je geen leven hebben.’48

Helene sr. probeerde zich na het lezen van de brief te verbijten en te-
genover haar kinderen te doen alsof ze hem niet gezien had. Ze stortte
vanzelfsprekend wel haar hart schriftelijk uit bij Sam van Deventer, die
haar geregeld uit Bremen terugschreef en zelfs opbelde om haar geeste-
lijk te ondersteunen.49 Haar echtgenoot nam echter drastischere maat-
regelen en toonde zich van zijn meest gevoelloze kant. ‘Mijnheer was
buiten zich zelf van drift,’ schreef Helene sr. aan Sam. Zonder enige aarze-
ling liet vader Kröller zijn dochter, die weer in verwachting was en eigen-
lijk tot haar bevalling op Ten Vijver zou blijven, haar kamer leegruimen
en zette haar met haar hele hebben en houwen de deur uit.50

Pijnlijk in deze harde confrontatie binnen de familie Kröller was dat
Helene sr. al enige tijd een ernstige kwaal onder de leden bleek te heb-
ben, waar zij veel last van had. Voor haar kinderen verzweeg ze haar pro-
blemen, alleen Anton was op de hoogte. Na weken van onderzoek in het
Diaconessenziekenhuis in Amsterdam bleek dat Helene myomen had,
een vleesboom in haar baarmoeder, een aandoening die haar moeder
ook had gehad. In het najaar van 1911, vlak na het vertrek van haar dochter,
werd zij geopereerd. De operatie en het herstel verliepen voorspoedig,
en de artsen complimenteerden Helene met haar kalmte en de wijze
waar op ze haar ziekteproces alleen had weten te dragen, zonder haar
omgeving ermee te hebben willen belasten. Toen Anton haar half no-
vember ophaalde uit het ziekenhuis, haalde hij zijn chequeboek tevoor-
schijn en deed een gift aan het ziekenhuis.51

Helenes ziekte zou het begin blijken van een lange medische geschie-
denis. De myomen mochten dan succesvol zijn verwijderd, haar zenuwen
kwelden haar daarna des te meer. Hoewel ze niet kleinzerig was aange-
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legd en zich vaak verbeet, was ze nadien frequent te vinden bij artsen,
tandartsen en andere geneesheren om haar van allerlei uiteenlopende
kwalen af te helpen. Kuuroorden overal in Duitsland zouden tot de ge-
regelde bestemmingen gaan behoren.
Haar echtgenoot had zowel geestelijk als lichamelijk een veel sterker

gestel, al had ook hij geregeld last van jicht en bronchitis waarvoor hij
kuuroorden bezocht.52 Anders dan zijn zwaarmoedige echtgenote ver-
loor hij echter nooit zijn optimisme. Bovendien werd er tijdens het ku-
ren ook altijd nog volop gewerkt. Zo verbleef hij in het voorjaar van 1911
in een sanatorium in de buurt van Berlijn waar hij radiuminhalaties
kreeg tegen zijn jicht. Op nuchtere wijze maakte hij zijn vrouw deel -
genoot van ‘de harde hand van de masseur’, en het vegetarische dieet,
‘waarover ik maar niet zal uitweiden, maar lekker is anders’. Zijn medi-
sche dagprogramma wisselde hij af met tal van zakelijke afspraken in de
stad, waar hij ‘per underground’ naartoe ging. In het bekende Berlijnse
hotel Kaiserhof lag dagelijks een stapel post en telegrammen op hem te
wachten die hij per omgaande beantwoordde. ‘Voor zenuwziekte was
het geen kuur geweest,’ schreef hij met zijn gebruikelijke ironische on-
dertoon.
‘Zo’n sanatorium is een wereld op zich,’ vervolgde hij. ‘Zo liggen hier

o.a. de patiënten van een zekeren Dr. Joseph, Nasenplastiker. Deze ope-
reert geen zieke “nasen”, maar maakt leelijke neuzen mooi, maakt een
geheel nieuwe als er een ontbreekt. […] Voor Dr. Joseph geen bezwaar. Hij
neemt een stuk uit het scheenbeen en zaagt hiervan een neusbeen en zet
dat boven in. Is er vleesch noodig, dan naait hij een arm vast aan den
neus en als alles vast is gegroeid snijdt hij er een neus uit. Enfin, die toll-
sten Sachen.’ Kröller, die zelf gezegend was met een opvallend grote,
kromme neus, concludeerde als montere Rotterdammer: ‘Ik ben nog
nooit zoo gelukkig met mijn kokkert geweest als deze dagen, want die
hier komen, zouden hem met goud betalen.’53

Waar Anton Kröller luchtig met zijn relatief lichte kwaal kon om-
gaan, markeerde de ziekte van zijn echtgenote een omslag in haar leven.
Tijdens haar ziekenhuisverblijf had ze uitgebreid nagedacht over haar
nalatenschap, en zelfs testamentaire brieven geschreven. Het was ook
het moment waarop ze Sam van Deventer schriftelijk de status toebe-
deelde van pleegzoon. ‘Je moogt begraven worden daar, waar je je gees-
telijk leven hebt geleefd: in ons midden en naast mij, want ik voelde je
altijd als een van de onzen.’ Het werd een uitspraak die Van Deventer
eens letterlijk zou nemen. Helene Kröller wist nu waarvoor ze wilde leven.
Ze wilde iets nalaten aan de gemeenschap en begon na haar genezing
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zoals ze het zelf noemde ‘een nieuw leven van doen’.54Helene Kröller be-
gon kunst te kopen alsof haar leven ervan afhing.
Aanvankelijk had Anton Kröller weinig opgehad met Helenes belang-

stelling voor moderne kunst. Met zijn spottende geest had hij op de vaste
vrijdagavonden vooral plezier gehad in het attaqueren van de hoogdra-
vende analyses van Henk Bremmer.55 Het werk van Vincent van Gogh
noemde hij honend kunst afkomstig uit een ‘gekkenhuis’.56 In zijn eigen
werkkamer aan het Lange Voorhout hingen een zeegezicht van Willem
van de Velde de Jonge en een stilleven met een grote roze perzik van
Albert Cuyp.57

Maar al spoedig begon de nieuwe hobby van zijn echtgenote natuur-
lijk te versmelten met zijn eigen grote passie, speculeren. Kröller zag in
dat kunst, net als grond, in waarde kon stijgen.58 In het voorjaar van
1909 toen de eerste drie Van Goghs op Huize ten Vijver arriveerden had
hij ze direct willen zien en kon niet wachten op de komst van Bremmer
om tekst en uitleg te geven.59 Toen een jaar later bij de Rotterdamsche
Kunstkring een tentoonstelling van Van Goghs Franse werk plaatsvond,
zei hij tegen zijn echtgenote dat hij ‘het liefst alle schilderijen, die nog
niet in vaste handen waren opgekocht’ had.60 Van de eerste publicatie
van Van Goghs brieven las hij weliswaar alleen de inleiding, maar hij zag
duidelijk potentieel. Hij schreef aan Helene: ‘Ik wist niet dat dit [leven]
zoo geaccidenteerd was, ook niet dat hij zooveel gewerkt had alvorens
tot rijpheid te komen. Als ik Bremmer was, zou ik er alles van willen we-
ten, ook van den aard zijner ziekte. Leven de docters nog, die hem be-
handelden. Leeft de Arlesienne nog, de vrouw van den postman en de
restaurateur wiens vrouw voor de Berceuse poseerde?’61

Bij de kunstaankopen van het echtpaar Kröller speelde diezelfde Brem -
mer een allesbepalende rol. Slechts een enkele keer waagden zij het om
zonder zijn bemoeienis een Van Gogh te kopen. Tijdens een bezoek aan
Helenes zuster en zwager in Berlijn hadden zij bij de Duitse verzamelaar-
handelaar Paul Cassirer Maaier met zeis uit 1889 gekocht. Bij thuiskomst
zag Bremmer het schilderij en beweerde onmiddellijk dat het vals was.
Cassirer ontkende dit met klem en stelde het werk direct van de weduwe
van Vincents broer Theo te hebben gekocht. Zij bracht de werken na de
dood van Vincent en haar man op de markt. De Kröllers spanden een
proces aan tegen Cassirer in Berlijn, waarbij ook getuigen gehoord
moesten worden in Amsterdam. Anton Kröller sprak ook zelf een aantal
deskundigen in de Duitse hoofdstad, waar hij toevallig voor zaken was,
en daaruit bleek al dat het geenszins vaststond dat het om een vervalsing
ging, overigens ook niet dat het zeker was dat het schilderij echt was.62
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Desondanks liet Anton zijn vastberaden echtgenote en haar adviseur be-
gaan en zette het kostbare proces door. De Kröllers verloren, en Cassirer
nam het schilderij terug. Het gaat sindsdien als echte Van Gogh door het
leven.63

Dat Helene haar zinnen gezet hadden op het werk van Van Gogh kwam
niet alleen doordat Bremmer deze schilder omarmde, of vanwege haar
emotionele identificatie met de getormenteerde kunstenaar, het was
ook een budgettaire kwestie.64 De Kröllers bezochten in die tijd ook wel
veilingen van oude meesters, maar dergelijk werk konden ze zich hele-
maal niet permitteren. Met hun toenemende landgoederenbezit leken
ze misschien wel rijk, maar het geld daarvoor was dus afkomstig van be-
leggers, en privé waren ze helemaal niet zo vermogend. Hun kunstbud-
get was afhankelijk van de dividendstroom van Müller & Co, en die moest
het weer grotendeels hebben van de financiële ruimte die de beursgeno-
teerde dochters boden. Nu waren de inkomsten van Müller & Co vanaf
1908, toen de mijnbouwmaatschappij aan haar grote expansie begon,
wel flink gestegen, maar het inkomen van Anton Kröller lag gemiddeld
in die tijd net boven de vijf ton per jaar.65 Een heel respectabel bedrag na-
tuurlijk, maar daar kon je in die tijd maar net iets meer dan één Vermeer
van kopen. Dat merkten de Kröllers wel toen ze dat jaar een veiling in
Berlijn bezochten waar rijke Amerikanen de prijzen van de oude mees-
ters opstuwden.66 De moderne werken van Van Gogh waren toen nog
 bepaald niet algemeen geaccepteerd – ‘omstreden’ noemde Sam van De -
ven ter de schilder zelfs – en het Rijksmuseum weigerde tentoonstelling
ervan. Van Gogh was nog relatief goedkoop en daarmee een interessante
investering.67

Een mooie bijkomstigheid voor Helenes opbloeiende collectioneur-
schap was dat haar echtgenoot in maart 1912 de kans kreeg een belen-
dend pand erbij te kopen.68 De kunstvoorwerpen en schilderijen waren
in de voorgaande jaren neergezet en opgehangen in Huize ten Vijver en
in de hal en het trappenhuis van het kantoor van Müller & Co op Lange
Voorhout 3, dat volgens een oud-medewerker ‘aanstonds bij het betreden
meer op een kunstkring dan op een handelskantoor’ leek.69 Lange Voor -
hout 1 en de achtergelegen gebouwen aan de Hooge Nieuwstraat beschik-
ten over ruime zalen en hoge wanden, waar de kunstverzameling voortaan
kon worden uitgestald en opgehangen.70

In april 1912 vertrokken Helene Kröller en haar goed voorbereide kunst -
adviseur Bremmer naar Parijs om daar op grote schaal Van Goghs in te
slaan. Haar man, die daar al was vanwege zaken, had Bremmer opdracht
gegeven ‘alle beste Van Goghs op te sporen’. Volgens een nauwgezet pro-
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gramma werden vervolgens de kunsthandels afgewerkt en werd door
Bremmer steeds een derde van de vraagprijs geboden. Binnen vieren-
twintig uur was Helene Kröller zeven schilderijen en twee tekeningen
van Van Gogh rijker. Anton toog vervolgens samen met Bremmer naar
het dorpje Meudon even buiten Parijs, waar bij een galerie de Van Goghs
rijendik werden aangeboden. Kröller kocht daar voor 63 duizend gul-
den nog eens acht werken. In enkele dagen tijd hadden de Kröllers ruim
115 duizend gulden aan Van Goghs uitgegeven. Helene deed daar een
maand later nog een schepje bovenop door op een veiling in Amsterdam
samen met Bremmer nog eens vijftien schilderijen te kopen, waaronder
vier Van Goghs.71

Waar Helene het toen wel welletjes vond en van mening was dat ze
meer dan genoeg Van Goghs bezaten, kwam haar man een paar weken
later thuis met weer drie van zijn werken. Zij zag liever meer evenwicht
in de collectie en wilde bijvoorbeeld werk van portretschilder Henri
Fantin-Latour aan haar collectie toevoegen, een kunstenaar van wiens
werk zij zeer onder de indruk was vanwege de rust die het uitstraalde.72

In totaal besteedden de Kröllers in 1912 280 duizend gulden aan de uit-
breiding van hun kunstcollectie. Nogmaals, veel geld, en bijna evenveel
als drie miljoen euro vandaag de dag, maar nog steeds aanzienlijk min-
der dan de prijs van één Vermeer toen.73

Ook het moderne huis dat architect Peter Behrens voor de familie Kröl -
ler zou gaan bouwen op Ellenwoude kreeg na de ziekte van Helene een
andere bestemming. Behrens kreeg de opdracht zijn ontwerp aan te pas-
sen zodat het huis ook de kunstcollectie zou kunnen herbergen en ten-
toonstellen. De grootte was plotseling niet zo’n probleem meer. Helene
dacht nu aan ‘een interessant monument van kultuur, een groote les hoe
ver aan innerlijke beschaving een koopmansgezin uit het begin der
eeuw ’t zou hebben gebracht’.74 Na aanpassing van het ontwerp bleef
Helene echter twijfelen over de exacte plaats van het huis op landgoed
Ellenwoude. Haar pragmatische echtgenoot gaf daarop het bekende
Haagse bouwbedrijf H.F. Boersma de bijzondere opdracht het ontwerp
van Behrens als levensgrote maquette na te bouwen in hout en linnen,
en op rails te plaatsen, zodat de werkelijkheid zo precies mogelijk bena-
derd en de ideale plaats bepaald konden worden.75

Maar de Kröllers kwamen desondanks niet verder met hun architect.
Peter Behrens had in die tijd veel grotere opdrachtgevers in Duitsland
en te weinig aandacht en geduld voor het Wassenaarse project. Hij had
het ontwerp van het museumhuis op Ellenwoude al vanaf het begin gro-
tendeels overgelaten aan zijn jonge assistent Ludwig Mies, de architect
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die na de Tweede Wereldoorlog als Ludwig Mies van der Rohe zou uit-
groeien tot wereldster en furore zou maken met zijn less is more-concept
en zijn minimalistische glazen wolkenkrabbers in Chicago en New York.
Voor Anton Kröller was het evident waar hij in de pikorde van opdracht-
gevers stond. Dat was hem al duidelijk toen hij in het voorjaar van 1911 in
Berlijn was en met Behrens had gegeten. Daarover schreef hij naar huis:
‘En nu Behrens. Te vangen als een aal bij zijn staart. Heeft me gisteren
een uitgewerkte schets laten zien, die nu door zijn assistent Mies wordt
uitgewerkt en die ik je stuur. Behrens is al weg. Hij is met Rathe naumee.
Dit is de Almachtige van de A.E.G., die den keizer een slot heeft afge-
kocht, enfin een van de groote goden. En Behrens is natuurlijk in dienst
van de A.E.G., die hem betaalt.’76

De veel gevoeligere Helene kon echter minder goed relativeren en
voelde zich – niet ten onrechte – door haar architect veronachtzaamd.77

Complicerende factor was ook dat Ludwig Mies en Peter Behrens al enige
tijd onenigheid bleken te hebben, en de jonge architect het bureau van
zijn patroon inmiddels verlaten had. Behrens wilde de opdracht van de
Kröllers echter niet verliezen en stond erop dat hij het ontwerp uitvoer-
de. Hij beschuldigde zijn voormalige pupil ervan zich de opdracht te
hebben willen toe-eigenen. Maar Helene Kröller was zeer gecharmeerd
geraakt van de jonge architect en wilde graag verder met Mies. Anton
stelde zich weer vierkant achter zijn echtgenote.
Om zeker te zijn van hun keuze verzamelden ze getuigschriften van

eerdere opdrachten waaraan Mies gewerkt had en bekeken een huis in
Berlijn dat hij zelfstandig had ontworpen. In hun hotel ontvingen ze ook
Peter Behrens. De trotse bouwmeester weigerde echter zelfs maar de ge-
tuigschriften te bekijken en volhardde in zijn beschuldigingen aan het
adres van Mies. Kröller verloor daarop zijn geduld en ontstak in woede.
‘Het was een hele scene,’ schreef zijn echtgenote daarna aan Sam van
Deventer. Kröller zei op dwingende toon tegen Behrens: ‘U bent geen
gentleman, stuur uw rekening, ik wil niets meer met u te maken heb-
ben.’ Toen Behrens echter gewoon bleef zitten, sommeerde Kröller hem:
‘Herr Professor, da ist die Tür.’78

Ondertussen waren de verhoudingen tussen moeder en dochter Kröl -
ler juist weer enigszins hersteld. Met de geboorte van het eerste klein-
kind van Anton en Helene in het vooruitzicht, kochten de dames voor de
babykamer samen meubeltjes van Berlage bij ’t Binnenhuis.79 Helene jr.
begon in te zien dat een harde, afkerige houding bij haar moeder slechts
averechts werkte en partijen alleen maar verder uit elkaar dreef. Ze uitte
tegenover haar man Paul ook bewondering voor de wijze waarop haar
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moeder zich met haar hele ziel en zaligheid op het bouwen en verzame-
len had gestort.80

Ze had in de tussentijd ook een keer indringend met haar vader over de
familiaire verhoudingen gesproken, maar die wist zich nog altijd geen
raad met de situatie. Terwijl hij zijn halsstarrige dochter vroeg of zij het
gevoel had haar moeder niet meer te kunnen vertrouwen, was hij zelfs
in snikken uitgebarsten. ‘God, waarvoor heb ik gewerkt als dit het eind
is?’ riep hij vertwijfeld uit. ‘’t Is hard, bitter hard.’ Helene had daarop
haar vertrouwen in haar moeder weer uitgesproken, waarna hij zijn doch-
ter zijn excuses aanbod voor de hardvochtige wijze waarop hij haar een
halfjaar eerder in zwangere toestand de toegang tot zijn huis ontzegd
had. ‘Het spijt me dat ik boos ben geworden en dat ik gezegd heb dat je
niet thuis mocht komen,’ zei hij verontschuldigend. ‘Dat was in drift en
beginselloos.’81

Of vader Kröller, die toch niet bepaald bekendstond om zijn inlevings-
vermogen, hier komedie speelde, werkelijk verdriet had of slechts de
wanhoop nabij was, is lastig te bepalen. Wel is duidelijk dat hij de pro-
blemen die zijn kinderen hadden met hun bemoeizuchtige en bezitterige
moeder niet onderkende. Kröller zei tegen zijn dochter: ‘Kind geloof je
moeder altijd. Ik heb ze altijd geloofd. Ik ken haar sinds haar dertiende.’
Maar het betrof hier juist niet het vertrouwen van de kinderen Kröller in
hun moeder – al moet het voor hen heel moeilijk geweest zijn te zien zij
haar diepste geheimen met een leeftijdsgenoot van hen deelde – het
ging veel meer om het vertrouwen van de moeder in haar kinderen, om
het loslaten en het laten kiezen van een eigen weg. Voor Helene jr. was na
deze uitspraak in ieder geval duidelijk dat haar vader altijd en onvoor-
waardelijk de zijde van haar moeder zou kiezen, en daarmee was voor
haar het hoofdstuk gesloten. Het was voortaan zíjn probleem en niet het
hare. Ze schreef aan haar echtgenoot: ‘Seit dem Tage ist mir die Sache et-
was heiliges geworden dass in seinen Händen ruht.’82

Kleindochter Hildegard Brückmann kwam uiteindelijk in maart 1912
toch op Huize ten Vijver ter wereld. Moeder Helene kon zich toen weer
even naar hartelust om haar dochter bekommeren, wat de laatste zich
graag liet welgevallen.83Maar toen Paul Brückmann in de zomer van 1912
terugkeerde naar Europa, escaleerde de zaak weer. Brückmann was waar -
schijnlijk gefrustreerd over het feit dat zijn schoonvader geen geld in het
wolbedrijf in Argentinië had willen steken, waardoor hij gedwongen
was terug te keren en slechts als gewone werknemer in dienst kon treden
bij het wolimportbedrijf in Berlijn, dat door Kröller gefinancierd werd.
Brückmann vermoedde waarschijnlijk ook dat intrigant Van Deven -
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ter de kwade genius was, want hij schreef vervolgens een aantal verhitte
brieven aan zijn schoonmoeder waarin hij haar duidelijk maakte dat hij
en Helene jr. niet meer op Ten Vijver zouden komen als er aan haar rela-
tie met Van Deventer geen einde kwam. Hij probeerde ook een persoon-
lijk gesprek met Helene sr. te voeren, maar toen hij daadwerkelijk tegen-
over haar zat kon hij de juiste woorden niet vinden. Hakkelend had hij
een onsamenhangend verhaal opgehangen, waarna hij onverrichterzake
Ten Vijver weer verlaten had. Helene sr., die vooral meende dat haar
schoon zoon niet opgewassen was tegen haar eigenzinnige dochter, schreef
met de nodige hoon aan haar echtgenoot: ‘Het is een stumpert [sic] tegen-
over het leven, wantrouwend maar niet kwaad.’84 Brückmann, inderdaad
een wat goeiige lobbes, beschikte in ieder geval niet over de intelligentie
en het raffinement om Van Deventers intriges te kunnen pareren.
Paul Brückmann sprak in zijn brieven aan zijn schoonmoeder ook

openlijk over zijn vermoeden dat er tussen haar en Van Deventer meer
speelde dan een platonische liefde. Helene sr. was daarover verbijsterd
en beledigd. Anton wilde Paul Brückmann onmiddellijk laten ontslaan.
Zijn vrouw wist hem daar vooralsnog van te weerhouden, omdat zij niet
op haar geweten wilde hebben dat haar dochter en schoonzoon in finan-
ciële problemen raakten.85

Of Paul Brückmanns aantijgingen van overspel aan het adres van zijn
schoonmoeder en haar vertrouweling juist waren, valt te betwijfelen.
De relatie was weliswaar intiem, en van wederzijdse liefde en genegen-
heid was ook zeker sprake, maar dat Helene sr. en de twintig jaar jongere
Sam van Deventer het bed deelden is onwaarschijnlijk. Uit de paar dui-
zend brieven die zij hem tijdens zijn vele, vaak lange buitenlandse ver-
blijven stuurde, komt eerder een symbiotische moeder-zoonrelatie naar
voren dan een van twee gelijkwaardige geliefden.86

Helene Kröller was high maintenance, zoals Amerikanen dat zo mooi
noemen. Een bedilzuchtige, emotionele tobber met sterke stemmings-
wisselingen en weinig zelfreflectie. Ze had veel aandacht nodig, was
veeleisend voor haar omgeving, en had de onhebbelijke eigenschap door -
lopend over alles en iedereen haar beklag te willen doen. Ze was serieus,
zwaar op de hand en woog ieder woord en gebeurtenis op een goud-
schaaltje.87 Bij haar man kon ze dit soort klaagzang echter niet kwijt.
Ook hij was bij tijd en wijle prikkelbaar en kon zelfs in woede en drift ont-
steken als hij zijn zin niet kreeg, maar in de kern en zeker naar buiten
toe was hij een ongecompliceerde optimist. Zijn dochter vond hem zelfs
oppervlakkig. In haar ogen had haar vader weinig oog voor esthetiek. Hij
benaderde de zaken vooral rationeel in plaats van spiritueel.88
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Helene sr. bewonderde haar man enerzijds vanwege ‘het nooit tel len
de eigen persoon’. Het leek haar of ‘geraakt of gekwetst zijn nooit iets van
zijn energie vraagt’. Volgens haar gaf dat hem zijn ‘gelijkmatigheid en
kracht’. Maar ze vond ook dat deze eigenschap ‘haar tegenhanger heeft en
soms te ver gaat’.89 Want ook volgens haar was empathie niet zijn sterk-
ste eigenschap. Hij had weinig geduld met persoonlijke kwesties en kon
kil reageren. ‘Mijnheer is geen subjectief voelend mensch,’ schreef zij
aan Van Deventer. ‘Hij misschien te weinig, jij te veel.’90

In Sam van Deventer vond Helene Kröller de gevoelsmens die precies
de lacune van haar echtgenoot opvulde. Sam van Deventer zou zelf later
over hun intensieve briefwisseling zeggen: ‘Hoe vreemd het ook moge
schijnen, zij had het nodig zich aan mij uit te schrijven om zelve inner-
lijk tot klaarheid en vormen te komen. Door mij in denken en doen op te
voeden, bouwde zij aan zichzelve verder.’91

Anton Kröller zal zeker niet blind geweest zijn voor de intensiteit die
de relatie tussen zijn echtgenote en zijn toegewijde employé begin jaren
tien kreeg, maar hij zag mogelijk ook dat Van Deventer een rol vervulde
die hij nooit zou kunnen en willen spelen, namelijk die van onvermoei-
bare, bijna therapeutische toehoorder. Dat de buitenwereld daarover
fluisterde interesseerde hem weinig. Kröller was tamelijk ongevoelig voor

Sam van Deventer met Helene Kröller sr.
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wat men van hem dacht, en beoordeelde en selecteerde mensen in zijn
omgeving in eerste instantie op de functionaliteit die ze voor hem per-
soonlijk hadden. 
Helene Kröller, die de hele affaire met haar dochter en schoonzoon tot

in het kleinste detail doorbriefde aan haar vertrouweling in Bremen, schreef
over de ruimgeestigheid van haar man: ‘Ik zie in Mijn heer een achting
 tegenover mij en een ruimheid, die mijlen ver afsteekt bij een gedrag van
Paul. Mijlen ver!’92 Theoretisch zou dit er natuurlijk ook nog op kunnen
duiden dat Anton Kröller er zelf een tamelijk vrije interpretatie van de
huwelijkse trouw op na hield en deze ruimte ook zijn echtgenote gun-
de. Het is zelfs moeilijk voor te stellen dat een man met een dergelijke
energie, charme en charisma, die door de zakelijke verwevenheid min of
meer veroordeeld was tot deze tamelijk preutse zwaarmoedige echtge-
note, er geen buitenechtelijk liefje op na hield of tijdens zijn geregelde
verblijven in het brui sende nachtleven van Londen, Berlijn of Parijs met
zijn zakenvrienden de bloemetjes buiten zette.
Het zijn verleidelijke gedachten, maar in archieven – ook de meer

persoonlijke – is niets te vinden wat daarop wijst. Het lijkt er eerder op
dat Kröller met zijn pathologische werkdrift zijn bevrediging volledig in
zijn zaken vond. Ook uit de brieven tussen Helene en Anton Kröller
blijkt eerder het tegendeel. Waar door Anton gehanteerde aanspreek -
titels als ‘Lief Moesje’, ‘Liefste Moes’ – soms zelfs ‘Poes’ – of ‘Lieve Ma’ en
haar ant woord met ‘Lieve Pa’ misschien nog niet zo veel zeggen, spreekt
uit de inhoud van de brieven veel wederzijds respect, en geregeld zelfs
een verlangen elkaar te zien. Op de momenten dat ze tijd samen hadden,
maakten ze lange wandelingen waaronder ze alle zakelijke ontwikke-
lingen en familiebeslommeringen bespraken. Kortom, Helene en Anton
Kröller gingen elkaar niet uit de weg.93

Voor Paul Brückmann betekende zijn waarschijnlijk oprecht bedoel-
de morele appel het definitieve einde van zijn loopbaan bij het handels-
imperium van zijn schoonvader. Plotseling was hij niet meer welkom bij
de wolhandelsfirma in Berlijn.94 Volgens zijn schoonmoeder omdat de an-
dere zakenpartners geen behoefte meer aan hem hadden en hem ‘opper-
vlakkig en eigenzinnig’ vonden, in werkelijkheid omdat Anton Kröller
zich had teruggetrokken als geldschieter.95 Plannen van Paul Brückmann
om alsnog een eigen wolhandel te beginnen, strandden op gebrek aan
middelen. Personen die hij om geld vroeg, raadden het hem bovendien af,
omdat zij represailles van zijn schoonvader vreesden.96

Helene en Paul Brückmann overwogen zelfs nog even om een eigen
kunsthandel in Den Haag te beginnen, maar in het najaar van 1912 ver-
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lieten zij de residentie, en trokken tijdelijk in bij de Pauls moeder in Hei -
del berg.97 Zijn broer Kurt bood nog aan te bemiddelen tussen de Brück -
mannen en Huize ten Vijver, maar dat wees Helene sr. resoluut van de
hand. ‘Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik heb het zwaarste geleden. Laat die
twee hun weg samen vinden.’98 Paul Brückmann vond uiteindelijk een
baan in Hamburg, waar in 1914 hun tweede dochtertje Ruth werd geboren.
Sam van Deventer had onderwijl een nieuwe taak gekregen bij Müller

& Co, want al in 1911 had Anton Kröller besloten het kantoor in Bremen
weer te sluiten. Zijn bedrijf mocht wel deel uitmaken van een export-
kartel waardoor de inkoopprijzen in Argentinië laag bleven, op de Euro -
pese markt waren diezelfde handelshuizen elkaars grootste tegenstre-
vers, en moesten ze bovendien concurreren met graan uit Rusland,
Amerika en Canada.99 Op de graanhandel in Bremen was vrijwel alleen
maar verlies gemaakt. Het filiaal in Antwerpen, een andere aanlegplaats
van de Norddeutsche Lloyd, noteerde in 1908 zelfs een negatief resultaat
van twee ton.100 Kröller vertelde hierover thuis dat dit de schuld was van
zijn procuratiehouder Marx, die al 25 jaar, vanaf de opening, bij dat fili-

Helene en Paul
Brückmann met
hun kinderen. 
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aal werkte. Marx zou eigen zaken gedaan hebben op naam van Müller &
Co en de cijfers hebben vervalst. Kröller had er een advocaat bij gehaald
en Marx was de wacht aangezegd.101

Maar het bleek grootspraak, bedoeld om zijn eigen falen te verhullen,
want Marx werd helemaal niet ontslagen, maar bleef juist in dienst tot
hij een jaar later zeer tot ongenoegen van Kröller overstapte naar concur-
rent Bunge.102 Dat Kröller tegelijkertijd ook heel slechte resultaten boek-
te in Argentinië zelf verzweeg hij thuis eveneens.103 De verliezen werden
ook in de jaarlijkse rapportages aan zijn broer en schoonfamilie als mede-
firmanten verdoezeld. De boekhouder liet de betreffende filialen soms
gewoon een jaar in zijn geheel weg uit de cijfers.104

Kröller bleek het vak van graanhandelaar schromelijk te hebben onder-
schat. Hij was weliswaar zeer bedreven in het aantrekken van kredieten
– het belangrijkste productiemiddel in de graanhandel – maar het was
volatiele business, met flinterdunne marges. Graanexporteurs moesten
het vooral hebben van grote volumes.105 Succesvolle oogsten elders in de
wereld, valutaschommelingen en fluctuaties in transportkosten konden
van de ene op de andere dag een voorraad graan van een goudmijn tot
een verliespost maken en vice versa.106 Geen wonder dat slechts weinigen
in Nederland zich bezighielden met de handel en export voor eigen reke-
ning. De meeste Nederlandse graanhandelaren waren commissionairs.107

Kröller besloot zich nu alleen nog maar te concentreren op de graan-
handel met Argentinië en Roemenië. Met de Russen bleek het lastig za-
kendoen, dat ervoeren alle graanhandelaren destijds, omdat er telkens
discussies waren over bijmenging van tarwe met inferieure graansoorten.
Kröller voerde ook al jaren processen tegen zijn lokale zakenpartners in
Sint-Petersburg en Siberië. Zijn export van graan daarvandaan werd nu
afgebouwd. Het pakhuis in het Tsjeljabinsk stond te koop.108

Maar dat wilde niet zeggen dat Kröller zich terugtrok uit de graanhan-
del. Integendeel, hij zette een nieuw netwerk van ondernemingen en za-
kenpartners op. Hij zag blijkbaar in dat graanhandel specialistisch werk
was, dat niet zomaar aan een paar schoolverlaters kon worden overgela-
ten. Hij besloot zich zelf weer op de export van graan te concentreren en
de verkoop in Europa in handen te leggen van gevestigde lokale com-
missionairs. Hij kocht zich via zijn kantoor Londen in bij het familiebe-
drijf Sternberger & Co in Zürich en de handelsonderneming Max Klein in
Hamburg.109 Met de General Mercantile begon Kröller nu ook te inves-
teren in opslagruimte en laadstations in de Argentijnse havens aan de
monding van de Rio de la Plata. Daarmee kon hij het graan langer vast-
houden en beter inspelen op prijsschommelingen in de markt.110 Voor de
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export van maïs uit Roemenië schafte hij twee moderne Clayton-machi-
nes aan, die door speciale begassing vochtige maïs voor bederf moesten
behoeden.111

Helene Kröller had weinig geloof in de graanzaken van haar echtge-
noot, en zag liever dat hij er vandaag dan morgen mee zou stoppen. Ze
had angst voor de grote bedragen die erin omgingen en zag dat haar man
niet in staat was de juiste mensen aan zich te binden om de graanhandel
winstgevend te krijgen.112 Ze meende dat ‘een opperste veldheer’ ont-
brak en dat Anton de graanhandel ‘als bijzaak’ behandelde. ‘Ik vrees dat
opgeven der graanzaak het eindresultaat zal zijn,’ schreef zij pessimis-
tisch aan Van Deventer, om vervolgens hoopvol te concluderen: ‘Soms ook
koester ik het kinderachtige gevoel, dat iets gunstigs, iets onverwachts,
een geniale greep van Mijnheer, of zoo iets, zich voor zal doen, om een
gunstige wending te geven. Maar dat is natuurlijk een dwaze hoop.’113

Kröller plaatste nu zijn zoon Wim over naar Londen, waar hij de erva-
ren graanhandelaar Quentin had aangetrokken om de zaken te leiden.114

Sam van Deventer bleef voorlopig alleen achter in Bremen om de activitei-
ten daar weer af te bouwen en het kantoor te verkopen. De veeleisende
en ongeduldige Kröller maakte het hem daarbij niet bepaald gemakke-
lijk. Hij liet hem eindeloos onderhandelen met verschillende partijen om
de beste prijs voor zijn resterende Bremense zaak te krijgen, en blafte hem
soms op grove wijze af als de jonge medewerker in zijn ogen iets fout
deed. De fijnbesnaarde Van Deventer jammerde geregeld over zijn onza-
lige lot bij Helene, die het voor haar oogappel opnam. ‘Doordat je soms
kort bent, weet hij dan niet de juiste woorden te vinden en is hij te weinig
zichzelf,’ schreef ze aan haar man.115

Vanuit Londen gaf ook Wim Kröller raad aan Van Deventer voor de
omgang met zijn ongeduldige vader. ‘Het is jammer, dat het met Papa
altijd zo slecht praten is,’ schreef hij, ‘maar het is toch weer te begrijpen,
al behoeven wij er ons niet aan te onderwerpen. Ook hoop ik dat je de
volgende keer als Pa naar Bremen komt meer succes hebt. […] Probeer niet
te opbruisend tegen hem te zijn, want dat kan hij natuurlijk niet accep-
teeren, maar als je hem je meening kalm geeft, dan geloof ik zal hij die
accepteeren. […] Ieder geval Sam, maak […] van te voren je standpunt goed
duidelijk en blijf er dan op staan […] ik zie anders een verkeerde verhou-
ding tusschen Pa en jou ontstaan.’116

Wim Kröller gaf in zijn brief aan Van Deventer ook een aardige schets
van de wijze waarop zijn vader de graanhandel nu in Londen centraal
aanstuurde. ‘Vanochtend zijn de bevelen gegeven met volle kracht voor-
uit en het doel is een millioen tons te bereiken,’ schreef hij. ‘De grond -
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lagen zijn klaar, dat wil zeggen alles is goed bestudeerd en de crediten
zijn voldoende. […] Deze zaken zijn geheel op groote kwantiteiten geba-
seerd. Ook onze verkoop. Wij verkoopen b.v. zonder winst misschien met
verlies, maar de groote omzet brengt dan op den duur winst.’117 De uit-
spraak was tekenend voor de lichtvaardigheid waarmee Kröller zaken
aanging. Hij verdiepte zich zelf nauwelijks in de materie, liet dit over aan
medewerkers, en bekommerde zich alleen om de financiering. De vraag
werd gecreëerd door de verlening van kredieten. Door grote volumes
moesten de kleine marges vervolgens voldoende winst genereren.
Op het kantoor van Müller & Co in Londen was inmiddels echter veel

meer te doen dan alleen graanzaken. Op het kantoor aan Bury Street
werden de meest uiteenlopende handels- en scheepvaartzaken gedaan.
Net als in Nederland beschikte Kröller in Londen over tevreden personeel.
Sigaren en christmas boxes vormden een jaarlijks terugkerende balans-
post.118 Vertier was er volop. Müller & Co had een eigen cricket- en tennis-
club en ieder jaar werd een smoking concert georganiseerd, onder het per-
soneel beter bekend als het schapenboutfestijn. In de zomer was er een
boottrip waarbij lunch and teaopgeluisterd werden met een piano die mee -
 ging aan boord. ‘Needless to say,’ herinnerde zich een oud-medewerker
jaren later, ‘there was always plenty of refreshment on board.’119

Het kantoor werd sinds enige tijd geleid door Ernst Rogenhagen, een
tot Engelsman genaturaliseerde Rus. Hij was Luciano de Rin opgevolgd,
wiens Roemeense graanzaken Kröller rond de eeuwwisseling had over-
genomen. De Rin was in 1909 plotseling overleden.120 De andere direc-
teur van kantoor Londen, Matthew Murray, die eveneens via overname
van zijn handelsfirma bij Müller & Co was beland, was in hetzelfde jaar
vertrokken. Hij had kritiek geuit op de wijze waarop Kröller zijn zaken
in Londen financierde en de magere winstgevendheid van de activitei-
ten aldaar. Toen dat de onverbiddelijke Kröller ter ore kwam was deze
woedend geworden. Hij liet Murray een brief schrijven waarin deze al
zijn aantijgingen introk en zijn nederige excuses aanbood. Daarna had
hij hem alsnog ontslagen.121

Kantoor Londen was ook de plaats waar de meer exotische bezittin-
gen van Müller & Co beheerd werden, zoals de bossen en houtzagerijen
van prins Pjotr Wolkonski. Deze waren in de loop der jaren volledig ei-
gendom geworden van Müller & Co. Dat was min of meer onvrijwillig,
omdat de Russische zakenman de voorschotten die hem verleend waren
voor het hout nooit terugbetaalde en Müller & Co bezittingen van Wol -
konski in onderpand had gekregen.122Het was waarschijnlijk tegelijker-
tijd een verkapte wijze van betaling door Kröller voor de diensten die



244

Wolkonski voor hem in Rusland verrichtte. ‘Hij [Kröller] hecht niet de
minste waarde aan zijn oordeel, maar wel aan zijn invloed in het land
der Russen,’ vatte Helene Kröller destijds de relatie tussen de prins en
haar echtgenoot bondig samen.123

Voor de Russische houtvesterijen vond Kröller, die inmiddels een rou -
tinier was op de effectenbeurs, een ingenieuze oplossing. In 1895 was hij
medeoprichter geweest van de Nederlandsch-Indische Hout aan kap Maat -
schappij. Hij was er sindsdien aandeelhouder en commissaris gebleven.
Het bedrijf leidde een kwakkelend bestaan op de beurs en wisselde ver-
liezen af met heel marginale winsten. Toen in 1907 werd besloten 40 pro-
cent van het aandelenkapitaal af te boeken, nam Kröller de aandelen
over. Het was tevens het moment dat zijn vroegere Rotter damse mentor
Antoine Plate zich terugtrok als commissaris.124

Vanuit deze positie gaf Kröller voor ruim drie miljoen nieuwe aande-
len en obligaties uit en begon langzaam maar zeker zijn Russische hout-
belangen over te hevelen naar het beursgenoteerde houtbedrijf. Eerst in
1909 de houtvesterijen in Rybinsk, in 1911 gevolgd door de nabijgelegen
landerijen in Wologda die hij kort daarvoor verworven had.125 Weer een
jaar later verwierf de Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschap pij
de eigendom van de Indische houtvesterij Si Maloer die tot kort daarvoor
op de balans stond van Müller & Co in Den Haag. De transacties leverden
Kröller ruim twee ton aan extra inkomsten op.126

De jaarverslagen van de beursgenoteerde Nederlandsch Indische Hout -
aankap Maatschappij repten met geen woord over de identiteit van de
vorige eigenaar van de houtbelangen, noch over het feit dat er sprake kon
zijn van een tegenstrijdig belang. De accountant van de onderneming
was dezelfde als die van Müller & Co, Hendrik Burgmans. Het zal ook
geen toeval geweest zijn dat, toen datzelfde jaar de Amster dam se hande-
laar Willem Heijbroek jr. overleed, commissaris van het eerste uur van de
Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij, een gewillig opvol-
ger gevonden werd in Kröllers vaste bankier Willem Westerman.127 Van -
uit Montreal seinde Westerman toen het wat merkwaardige bericht aan
Kröller: ‘Please try to secure some profit out of Si Maloer, emission either
for bank or myself.’ Aan zijn collega Van Tien hoven legde Westerman even
later omstandig uit dat het niet zijn bedoeling was geweest hier zichzelf
te verrijken, maar wat middelen te hebben om zijn nieuwe medecommis-
saris Dunlop – in het dagelijks leven commissionair in effecten, en com-
missaris bij de Konink lijke Petro leum Maatschappij – tot instemming
met de overnames te bewegen.128

Direct nadat Kröller zijn eigen houtbelangen had overgeheveld naar
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de beursvennootschap zette hij zijn andere favoriete middel in om de
winstgevendheid van zijn zaken verder te verhogen. Er werden kartel-
besprekingen gestart tussen de Nederlandsche-Indische Houtaankap
Maatschappij en een aantal andere grote houtleveranciers in de archipel.
Het resultaat was inderdaad dat de winstgevendheid, en daarmee de koers
van het aandeel, verbluffend steeg. Kröller begon daarna zijn aandelen en
obligaties in de nihm zoetjesaan op de beurs weer te verkopen, waardoor
hij op elegante wijze van zijn Russische houtbelangen verlost was.129

Prins Wolkonski verscheen ook op het toneel toen Kröller zich even-
eens in 1911 door zijn vroegere zakenrelatie Ernest Cassel – inmiddels
bijna zestig jaar oud – liet verleiden om deel te nemen in een goudexpe-
ditie naar de verre binnenlanden van Siberië.130 Olekma & Vitim heette
het syndicaat, genoemd naar twee zijrivieren van de Lena, waartussen
een gebied lag dat rijk was aan mineralen. In het onherbergzame per -
mafrostgebied, waar de winter duurde van begin oktober tot eind mei,
werd al sinds halverwege de negentiende eeuw goud gedolven.131

Waarom Kröller geld stak in dit buitengewoon hachelijke avontuur is
onduidelijk. Het kan zijn dat hij zijn weinig geslaagde investering van
vijftien jaar eerder in het Indische gouddelvingsproject Bwool wilde re-
vancheren, of misschien hoopte hij, net als aanvankelijk met zijn inves-
tering in Ouenza, snel uitgekocht te worden. Het gebied rond de Lena
werd namelijk volledig beheerst door de Russisch-joodse familie Ginz -
burg die met een hoofdkantoor in Sint-Petersburg en een beursnotering
in Londen en Parijs al dertig jaar heer en meester was in het gebied. Met
hun Lena Goldfields Company, kortweg Lenzoto, bezaten de Ginzburgs
zo’n 90 procent van de goudmijnen in het gebied, en 3 procent van de
wereldgoudmarkt. Sinds 1908 bezaten ook Russische politici en leden
van de tsaristische familie aandelenpakketten in het bedrijf. Len zoto en
een handjevol andere mijnexploitanten in het gebied bezaten ook alle
scholen en bibliotheken en sociale voorzieningen in het gebied, en finan-
cierden zelfs volledig de drie lokale kerken. Dat wil niet zeggen dat het
werkklimaat in de goudmijnen in Siberië plezierig was. De Lena Gold -
fields, die in de geschiedenis vooral bekendheid zouden krijgen vanwege
de bloedig neergeslagen staking van arbeiders het jaar daarop, waren
berucht om hun barre arbeidsomstandigheden.132

Zo’n tweehonderdduizend gulden gaf Kröller in het eerste jaar van
de Olekma & Vitim-expeditie uit aan de aankoop van lokale concessies,
aan diensten van ingenieurs, speciale kleding tegen de barre koude, dyna-
miet, drilboren en reiskosten naar Irkoetsk, waarvandaan net een nieuwe
weg in aanleg was naar de mijnen. Kröller zelf ging nooit naar het on-
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herbergzame gebied, maar stuurde er medewerkers van zijn Londense
kantoor heen. Hij fungeerde slechts als financier.133

De avontuurlijke Kröller raakte via zijn Londense kantoor in die tijd
nog wel bij meer branchevreemde zaken betrokken. Door zijn handel in
wol kreeg hij belangstelling voor synthetische textielvezels, een bedrijfs-
tak die destijds sterk in ontwikkeling was. Er had zich een uitvinder bij
hem gemeld die zei over een techniek te beschikken om uit Australisch
zeegras – Posidonia Australis – een vezel te ontwikkelen die niet alleen
sterk was, maar ook elastisch. Kröller was onmiddellijk enthousiast, had
het procedé gekocht en ondergebracht in de door hem gestichte Anglo
Foreign Fibre Company, eveneens gevestigd in Londen.134

Om het zeegras te delven had hij een baggermolen naar de Spen cer -
golf in het zuidoosten van Australië laten slepen, waar het gras in grote
hoeveelheden op de zeebodem aanwezig was. Maar de sleepboot kwam
in een storm terecht en verging met man en muis. Een tweede bagger-
molen, ditmaal zelfvarend, overleefde de tocht wel en toog aan het werk
om zeegras te oogsten.135 De Australische krant The Mail zou tien jaar
 later terugblikken op het pionierswerk van Müller & Co. ‘This firm has
spent money lavishly,’ schreef de krant. ‘Where the smaller concerns had
tried with inexpensive machinery, Müller & Co., trading as the Anglo
Foreign Fibre Company, spared no expense. An up-to-date suction dredge
was built in Holland and sent to Australia.’ The Mail verhaalde ook over
het vergaan van de eerste baggermolen. De tweede machine kostte vol-
gens de krant destijds maar liefst tachtigduizend pond, omgerekend in
die tijd ongeveer een miljoen gulden. In Port Pirie werd een fabriek ge-
bouwd waar het gras gewassen werd en in balen geperst, waarna het naar
Europa verscheept werd. Ook deze fabriek was weer van de modernste
machines voorzien.136 Toen Kröller in Engeland geen belangstelling vond
voor de veredeling van zijn Australische zeegras, had hij de productie
ondergebracht bij een Duitse fabriek, waarin hij tegelijkertijd een deel-
neming nam. Hij werd voor een derde eigenaar in de Deutsche Faser stoff
Gesellschaft, die een spinnerij in Fürstenberg ten noorden van Berlijn
bezat.137

Kröllers textielavontuur vond exact in dezelfde tijd plaats als de op-
richting van de Nederlandsche Kunstzijdefabriek in Arnhem, waaruit la-
ter Akzo zou voortkomen, en het kan dan ook niet uitgesloten worden
dat hij hier probeerde een concurrent op te zetten. Ook in Arnhem kwam
het initiatief van een ingenieur die zich gemeld had bij de families Fen -
tener van Vlissingen en Balthazar, beide aandeelhouders in de Steen -
kolen Handels-Vereeniging (shv), om uit cellulose de kunstvezel viscose
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te produceren. Frits Fentener van Vlissingen, toen nog maar 28 jaar oud,
en zijn oudere compagnon Jean Balthazar, die al participeerde in de
Vereinigte Glanzstoff Fabriken in Duitsland, legden samen een kwart
miljoen gulden op tafel voor de oprichting van de fabriek.138 De rest is
geschiedenis, maar Kröllers investeringen in de Anglo Foreign Fibre
Com pany en de Deutsche Faserstoff Gesellschaft zijn maar enkele voor-
beelden waaruit nog zal blijken dat hij geen industrieel ondernemer was
maar veeleer een impulsieve handelaar die vooral op snel gewin uit was
en niet over het geduld en de langetermijnvisie beschikte om een derge-
lijk gecompliceerd project van de grond te krijgen. Wat dat betreft zou
hij nog een aantal malen in zijn leven in de twintig jaar jongere Frits
Fen tener van Vlissingen zijn meerdere moeten erkennen.

In 1912 was de verkoop van het kantoor in Bremen eindelijk afgewikkeld
en werd ook Sam van Deventer door Kröller naar Londen gestuurd, waar
hij op de financiële zaken moest gaan toezien.139 Kröller had inmiddels
veel vertrouwen in hem en merkte hoe plooibaar deze jonge, ambitieuze
medewerker was. Terwijl Van Deventer het liefst dicht bij Helene wilde
zijn en zo min mogelijk wilde reizen, zag Kröller in hem de ideale ver-
trouweling die zich overal naartoe liet sturen om lastige problemen op
te lossen. Ter aanmoediging en als dank voor bewezen diensten tot dan
toe, schonk hij hem veelbetekenend een nieuwe koffer, die hij zijn echt-
genote liet uitzoeken. Hij sprak er de waarderende, doch dwingende
woorden bij: ‘Al schijn je de toekomst liever zonder al te veel trekken te
droomen, in de 20ste eeuw laat zich dit nooit geheel uitschakelen en zoo
hoop ik dat het je toch van nut zal zijn.’ Sam van Deventer zou tijdens
zijn carrière bij Müller & Co vele delen van de  wereld te zien krijgen, die
Kröller zelf nooit zag.140

Ook in Londen begon Van Deventer vrijwel direct bij zijn bescherm-
vrouwe zijn beklag te doen over zijn positie. In zijn brieven uitte hij zijn
ongenoegen over het feit dat hij moest toezien hoe Wim Kröller bij ver-
gaderingen aan mocht zitten, terwijl hij niet werd uitgenodigd. Van De -
ven ter had het vooral gemunt op Edward Weston, de assistent van de di-
recteur Rogenhagen, die hem in zijn ogen bewust overal buiten hield.141

Een hogere medewerker van het Londense kantoor kon zich jaren later
nog levendig de komst van Van Deventer herinneren, en hoe Westons
collega, boekhouder Hunter, tegen hem uit zijn slof was geschoten. ‘Mr.
Van Deventer made his appearance at 32 Bury Street to go into the busi-
ness,’ schreef hij. ‘He was then I believe a protégé of Mrs. Kröllers desti-
ned to take a high position with Mullers. He particularly went into the
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financial arrangements and the bookkeeping system. Cooper and I found
him very charming and courteous, but I am afraid that Weston and
Hunter both resented the young man. Hunter went right off the deep
end in my presence and I do not think Van Deventer ever forgot this.’142

Van Deventer beklaagde zich ook geregeld bij Helene Kröller over de
slechte resultaten van het Londense kantoor, waarvan ze zich dan samen
afvroegen of ‘Mijnheer’ er wel van op de hoogte was.143 Helene zag met
lede ogen aan hoe haar speculatief georiënteerde echtgenoot, een term die
ze zelf overigens nooit zou gebruiken, moeilijk nee kon zeggen tegen
veelbelovende investeringsprojecten. ‘Mij zou liever zijn in de toekomst
geen Russische zaken meer en ook de exploitatie der goudmijnen aan
anderen,’ verzuchtte ze. Maar hem op zijn speculatieve gedrag aanspre-
ken durfde ze niet.144

Van Deventer schetste echter met zijn kritiek een te negatief beeld van
de zaken bij Müller & Co. Niet dat de cijfers van Londen niet bedroevend
waren – alleen op de havenfaciliteiten aan de Custom House and Wool Quays
werd werkelijk geld verdiend – maar Van Deventer doorzag blijkbaar
toen nog niet het grotere businessmodel van zijn patroon. Bij Müller & Co
waren handels- en scheepvaartactiviteiten altijd onderling gerelateerd.
Op de handel werd vaak verlies gemaakt, maar als het goed was compen-
seerden de verdiensten op de overslag en verscheping dat weer. Zo kon
Kröller bijvoorbeeld verlies lijden op de verkoop van een partij graan,
maar werd dit goedgemaakt door de winst die hij maakte door het penny
contract met de Graan Elevator Maatschappij en de commissie die hij
ontving van de Norddeutsche Lloyd voor het aanbrengen van vracht.
Boven dien verdiende Kröller ook incidenteel dus veel geld aan de over-
heveling van bezittingen naar beursvennootschappen, en aan agentuur-
en directievergoedingen voor ertshandel en scheepvaart, die hij bij de
beursgenoteerde dochters in rekening bracht. Alleen vielen deze inkom-
sten niet in Londen maar bij de holding in Den Haag, waar alles samen-
kwam. Op dat ingewikkelde complex van geldstromen had Van Deven -
ter destijds nog helemaal geen zicht, en eerlijkheidshalve moet ook
betwijfeld worden of zijn chef dat altijd wel gehad heeft.
Sam van Deventer zou langzaam maar zeker vertrouwd raken met de

financiële complexiteit van Müller & Co, maar hem wachtte in Londen
eerst nog een andere taak. Anton Kröller had namelijk ondertussen nieu-
weplannen voor zijn filiaal in de Britse hoofdstad. Net als in Rotterdam,
Amsterdam en Den Haag was hij stilletjes aan begonnen met het opko-
pen van percelen grond en wilde hij ook hier een groot kantoorgebouw
gaanneerzetten.145
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Helene Kröller had ondertussen minder succes met haar bouwplan-
nen in Wassenaar. Nadat zij Behrens de deur had gewezen, was ze vol
goede moed met de jonge Ludwig Mies aan de slag gegaan. De 26-jarige
architect kreeg een vaste werkkamer op Lange Voorhout 1 en woonde bij
de familie Kröller in huis. Jong, dienstbaar en vol begrip werkte hij
maandenlang intensief met Helene Kröller aan een nieuw museumhuis
in Wassenaar, waardoor ze zich zeer met hem verbonden was gaan voe-
len. Het indrukwekkende ontwerp bevatte al haar wensen. Het was strak
en uiterst modern, net als dat van Mies’ vroegere patroon Peter Behrens.146

Maar Mies was niet de enige die een ontwerp voor Ellenwoude voor-
bereidde. Esthetisch adviseur Bremmer had het vertrek van Behrens
aangegrepen om ook de bekende architect H.P. Berlage naar voren te
schuiven. De grote bouwmeester had na oplevering van zijn glorieuze
ontwerp van de Koopmansbeurs aan het Damrak in Amsterdam in 1903
weinig nieuws meer gebouwd. Hij liep eigenlijk alleen nog maar opdrach-
ten mis. Juist op dat moment werd hij ook nog eens buitengesloten bij de
competitie voor een nieuw stadhuis in Rotterdam. Vanuit Amsterdam,
waar Berlage zijn kantoor had, werkte hij nu aan een alternatief ontwerp
voor Ellenwoude.147

Berlage had zich minder aan de opdracht gehouden dan Mies en meer-
dere etages gemaakt in het gebouw, waardoor er veel trappen in zaten.
Het voorstel van Berlage was ook veel minder modern en elegant dan het
ontwerp van Mies. Het deed eerder denken aan een Romaans klooster.
Anton, die nog lang niet zo ver was als zijn echtgenote in de ontwikke-
ling van een moderne smaak, was echter meer geporteerd van het ont-
werp van Berlage. Volgens zijn echtgenote kwam dat vooral doordat
Berlage zijn werkkamer en bibliotheek praktisch dicht bij elkaar had ge-
situeerd en tevens een biljartkamer in het ontwerp had opgenomen.148

Helene en Anton Kröller konden het niet eens worden over de keuze
tussen beide architecten en legden het eindoordeel in handen van Brem -
mer, die vanzelfsprekend niet onpartijdig was. Begin september 1912
stonden de schaalmodellen van beide ontwerpen opgesteld in een zaal
van Lange Voorhout 1. Bremmer bekeek de maquettes en de schetsen en
velde vervolgens het salomonsoordeel. Wijzend op het werk van Berlage
sprak hij: ‘Dat is kunst’, om zich vervolgens op het ontwerp van Mies te
richten en te stellen: ‘dat niet’.149 Sam van Deventer schreef later over deze
onverkwikkelijke gebeurtenis: ‘De heer Kröller begreep, hoe die kritiek
zijn vrouw in het diepst van haar ziel moest treffen. Met die beminnelijke
tact, die zo charmant bij hem was, ging hij op niets in, zweeg en nam haar
mee naar huis.’150
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Ook nu liet Anton Helene eerst een paar maanden rustig betijen, en
bood vervolgens aan het ontwerp van Mies wederom in hout en linnen te
laten optrekken op Ellenwoude. In de winter van 1912 werd er weer een
levensgrote maquette van hout getimmerd, met zeildoek bekleed, waar-
op vervolgens behang werd aangebracht. Ludwig Mies tekende zelfs met
de hand de stenen erop waaruit hij hoopte dat zijn museum ooit zou
worden opgetrokken. Maar de Wassenaarse museumplannen van de im-
mer twijfelende Helene Kröller werden nooit werkelijkheid. Ze werden
ingehaald door een aantal andere ingrijpende gebeurtenissen.151

In februari 1913 overleed geheel onverwacht Kröllers zwager en com-
pagnon Gustav Müller. Müller was eind januari 1913 met vrouw en doch-
ter voor twee maanden naar een kuuroord in het Zwitserse Meran ver-
trokken en daar nog geen drie weken later vrij plotseling overleden.152

In de pers verschenen later berichten over zijn overlijden en werd ge-
sproken over ‘een ongesteldheid, die korten tijd geleden zich plotseling
voordeed tijdens een verblijf in Berlijn. […] Niemand kon echter vermoe-
den, dat de ziekte, die zich niet zeer ernstig liet aanzien, zulk een droe-
vig verloop en einde zou nemen.’153 Maar in werkelijkheid was Gustav
Müller al tijden depressief. Hij lag soms dagenlang in bed. Helene vond
de atmosfeer in Villa Sandhaghe veel weg hebben van die in het huis van
haar eveneens depressieve zwager Willem Kröller in Hilversum. Die

Maquettes van het ontwerp van Berlage (boven) en Mies (onder). 
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bracht immers ook dagenlang in bed door.154 De vroeger zo beminnelijke,
behulpzame en beschaafde Müller was de laatste jaren ook gaan drinken
en kon soms grof en onredelijk zijn tegen zijn vrouw. Recentelijk had
zijn arts tegen hem gezegd dat hij het zakelijk rustiger aan moest gaan
doen, en dat had hem wel opgelucht.155

Bij de firma was ook al enige tijd te zien dat het minder goed ging met
Gustav Müller. De laatste jaren had hij zich steeds vaker ziek gemeld bij
commissarissenvergaderingen van de mijnbouwmaatschappij.156 Maar
eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat Gustav Müller nooit de gelijke
was geworden van zijn zwager, hetgeen met diens onnavolgbare energie
en werkdrift ook een onmogelijke opgave was. Gustav Müller mocht op-
draven bij officiële plichtplegingen, en hij onderhield de contacten met
de Duitse metaalindustrie, maar zijn zwager speelde altijd de eerste viool.
Bij deelnemingen in andere ondernemingen door Müller & Co was het
altijd Anton Kröller die commissaris werd, nooit Gustav Müller. Kröller
voerde het woord bij commissarissenvergaderingen van de dochter -
ondernemingen van Müller & Co. Alleen het eervolle ambt van consul-
 generaal van Roemenië had Kröller met veel plezier aan zijn zwager ge-
gund.
Kröller had het Müller van het begin af aan onmogelijk gemaakt in

een gelijke positie te komen bij de firma. In 1890 had Müller slechts een
papieren compagnonschap gekregen zonder zelfstandige tekeningsbe-
voegdheid en zonder winstrechten. In 1900 waren weliswaar ten over-
staan van de overige familieleden en advocaten de bezitsverhoudingen
tussen Anton en Gustav gelijkgeschakeld, maar Kröller had onmiddel-
lijk daarna de winstaandelen weer zodanig aangepast dat hij 60 procent
van de revenuen ontving en Müller 40.157

Vanaf 1906 was Kröller zijn hogere winstaandeel bovendien gaan om-
zetten in kapitaal, waardoor zijn deelneming in de winst accelereerde en
hij zijn voorsprong op Gustav Müller verder vergrootte. Na de dood van
gelegenheidspartner De Jong bracht Kröller in 1907 zijn privébelegging
in Welgelegen, de grondbezittingen bij Amsterdam, in in Müller & Co
en leverde deze vervolgens met forse winst door aan de exploitatiemaat-
schappij. De transactie leverde Kröller 3,5 ton extra kapitaal op. Toen in
1909 en 1910, op aandringen van de banken, ook nog eens de reserves en
tegoeden van de firmanten bij Müller & Co in kapitaal waren omgezet,
had Kröller al een zo veel betere positie dat zijn aandeel ten opzichte van
Gustav Müller buitenproportioneel steeg. In 1910 bezat Anton Kröller
daardoor 1,8 van de vijf miljoen gulden aandelenkapitaal, zijn broer Wil -
lem 1,7 miljoen en Gustav Müller slechts 830 duizend gulden. Gustavs
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moeder, bij het overlijden van haar man nog de grootste aandeelhouder
in Müller & Co, had mede door haar relatief hoge uitgavenpatroon
 samen met haar twee dochters nog maar een aandeel van 670 duizend
gulden.158

Het probleem van Gustav Müller was ook dat hij, terwijl hij probeer-
de qua financiële verhoudingen niet al te ver achterop te raken bij zijn
zwager, het geld uit de firma hard nodig had om zijn hoge levensstan-
daard te bekostigen. Hij gaf weliswaar niet zo veel geld uit als zijn zus en
zwager, maar ook hij kocht graag kunst en had bij zijn kapitale Villa
Sandhaghe een grote tuin met tennisbanen, een kegelbaan en een eigen
orchideeënkas waar hij in de loop der tijd een kwart miljoen gulden in
investeerde.159Müller en zijn echtgenote Anne hadden met hun dure hob -
by – één orchidee kostte destijds 25 gulden – menige prijs van de Maat -
schappij voor Tuinbouw en Plantkunde in de wacht weten te slepen.160

Müller bezat in Duitsland het landgoed Wulwesort bij Fleckenberg in
Sau er land, dat hij steeds verder uitbreidde. De lokale dominee memo-
reerde na zijn dood dat de zakenman altijd veel geld aan de armen van
de plaatselijke gemeenschap geschonken had.161 Gustav Müller was daar -
naast ook nog eens een goedgelovig man die graag mensen hielp. Hij
bleek als consul veel geld geleend te hebben aan een Roemeense diplo-
maat met gokschulden.162 Van Müllers riante inkomsten uit de firma – tot
1909 gemiddeld zo’n anderhalve ton per jaar en daarna tussen de 2,5 en
drie ton – bleef nooit erg veel over. De laatste jaren had hij zelfs af en toe
geld van Anton moeten lenen.163

Gustav Henry Müller overleed in februari 1913 op slechts 47-jarige leef -
tijd. Hij werd in de buurt van Frankfurt gecremeerd en bijgezet in het
familiegraf in Düsseldorf. Voor die plechtigheid waren uit Rotterdam
en Den Haag meer dan vijftig vrienden en bekenden overgekomen. Vele
relaties van zijn vader uit de ijzer- en staalindustrie in het Ruhrgebied
kwamen naar Düsseldorf om hem de laatste eer te bewijzen. Commis sa -
ris Willem de Ridder van de mijnbouwmaatschappij hield een korte graf -
rede. Ook Anton, die tussen de crematie in Frankfurt en de bijzetting in
Düsseldorf nog snel even voor zaken naar Parijs en Berlijn heen en weer
was geweest, hield een toespraak.164 Hij prees Müllers ‘voortreffelijke
karakter’, zijn ‘ideële wereldbeschouwing’ en zijn ‘artistieken aanleg’. Hij
was ‘een goed zoon, echtgenoot, vader, kameraad en vriend’ geweest, zei
Kröller. ‘Nooit heeft hij hulp geweigerd aan wie in nood verkeerde: on-
danks den last van zijn arbeid was hij steeds bereid de menschen met raad
en daad bij te staan.’165 Over zijn zakelijke kwaliteiten repte Kröller met
geen woord. Ook in de uitgebreide necrologie die twee weken later ver-
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scheen in het weekblad Wereldkroniekwas er aandacht voor Müllers ‘edel
karakter en warm gevoelend hart’. Rotterdam en de mijn- en ertsafdeling
van Müller & Co verloor hier ‘een zijner meest betekenisvolle mannen’.
Maar, zo vervolgde het bericht, ‘gelukkig voor deze grote onderneming
blijft de leiding thans in handen van een persoonlijkheid als de heer
A.G. Kröller, de associé van wijlen den heer Müller’.166

Nog geen twee weken na het overlijden van zijn zwager zat Kröller
met zijn echtgenote bij zijn vaste Rotterdamse notaris Piet van Wijn gaar -
den om een nieuwe zakenpartner op te nemen in de firma. De keuze was
opmerkelijk genoeg gevallen op Helene, die ter plekke door haar man
gemachtigd werd om voortaan in het dagelijkse leven als ‘openbare koop -
vrouw’ op te treden. Zo lagen de verhouding toen nog.
Tijdens de korte bijeenkomst in het notariskantoor aan de Wijnhaven

had Kröller vooral gezwegen. Hij mompelde slechts: ‘Wie weet waar het
nog anders goed voor is.’167 Daarmee doelde hij op het risico dat de fami-
lie Müller nu zelf een opvolger voor de overledene naar voren wilde
schuiven, want al op de dag van de begrafenis had de schoonfamilie, tot
ergernis van Helene, aan Kröller gevraagd hoe groot Gustavs aandeel in de
firma was. Müllers secretaris was zelfs al met alle papieren naar Düssel -
dorf gereisd. Het was duidelijk dat de Müllers haast hadden om inzage
te krijgen in alle rechten en bezittingen van de overledene.168

De familie Müller was met stomheid geslagen door de overhaaste be-
noeming, en bankier Richard Ullner, de man van Helenes oudste zuster
Martha, kwam in het geweer. Maar de eerste slag was bij voorbaat verlo-
ren, want als enige overgebleven beherend vennoot kwam Kröller nu
eenmaal contractueel het exclusieve recht toe een nieuwe compagnon in
Müller & Co te benoemen. Van dat recht had hij onmiddellijk gebruik-
gemaakt. Maar Kröller was diplomatiek genoeg om Ullner en de Mül lers,
die samen nog ruim anderhalf miljoen gulden in het bedrijf hadden zit-
ten, niet volledig tegen zich in het harnas te jagen, dus ontvouwde hij in
alle rust aan zijn zwager in Berlijn zijn toekomstideeën over de onder-
neming. Hij gaf aan dat het zijn bedoeling was het bedrijf op termijn in
Londen naar de beurs te brengen, een verhaal dat hij ook aan Helene ver-
teld had. Maar Kröller zei tegelijkertijd tegen Ullner dat hij opzag tegen
de verplichte openbaarmaking van cijfers van het Nederlandse gedeelte
van zijn onderneming. Verder legde hij Ullner uit dat hij Helene in de
firma had opgenomen, omdat hij zijn zoon Wim nog niet in staat achtte
hem nu al als medefirmant terzijde te staan.169

Ullner vond het een uiterst merkwaardige gang van zaken en schreef
een kritische brief waarin hij ten eerste, vanuit Duits juridisch perspec-
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tief, de nieuwe situatie als onrechtmatig beoordeelde, maar vooral zijn
bedenkingen uitte tegen Kröllers feitelijk eenhoofdige leiding van het
concern. De benoeming van Helene nam hij niet serieus. ‘Wie sehr man
auch Helenes Qualitäten schätzen mag, eine Leiterin Eures komplicier-
ten Betriebes würde sie doch in Wirklichkeit nie werden können.’ Toe -
komstige financiers, meende hij als ervaren bankier, zouden deze situatie
nooit accepteren. Hij had de kwestie ook met zijn Duitse collega’s be-
sproken en die hadden slechts hoofdschuddend gereageerd. Als Kröller
iets zou overkomen, zou de onderneming volledig stuurloos zijn. In zijn
ogen was er na het overlijden van Luciano de Rin niemand die de onder-
neming kon leiden. Kort samengevat vond Ullner het onverantwoord
om ‘das Geschäft zeitweise ohne Nachwuchs zu lassen’.170

Ullner vroeg Kröller ook waarom hij geen firmant zocht buiten de fa-
milie, die bekend zou zijn met de plannen om zoon Wim in de toekomst
in de zaak op te nemen. Dat gebeurde immers bij wel meer familiebe-
drijven waar de zoons nog niet in staat waren hun vader op te volgen.171

Het waren lastige vragen, afkomstig van iemand die maar al te goed in
de gaten had dat Kröller helemaal niet van plan was om ooit nog een
twee de firmant van gelijke statuur in het bedrijf op te nemen. De oplos-
sing die hij nu gevonden had was ideaal en gaf hem de alleenheerschap-
pij die hij al vanaf 1889 gezocht had.
Helene Kröller koos in deze discussie ongeclausuleerd partij voor haar

echtgenoot. Tegen Van Deventer sprak ze over ‘onze familie, die in W.H.

Bericht in Algemeen Handelsblad 2 april 1913.



255

Müller & Co alleen ziet mijn vader en een hun ontnomen bezit en niet
het geestelijke eigendom van Mijnheer’.172 ‘Zij allen voelen niets voor de
zaak, denken allen nog dat zij niet genoeg van haar geprofiteerd hebben.
Zij allen zullen plukken.’173 Over Richard Ullner zei ze: ‘Hij kan niet be-
grijpen wat het voor Mijnheer zou zijn zijn kind ook van een ander ver-
zorgd te zien.’174

Zelf was ze ten opzichte van haar man en haar nieuwe rol als behe-
rend vennoot ook af en toe in verwarring. Aanvankelijk had Kröller haar
de aandelen van haar broer beloofd, maar dat idee verwaterde al snel
weer. Ook het plan van een beursgang in Londen was net zo snel weer
verdwenen als het verscheen. Hij was nooit van plan geweest de aande-
len in Londen te noteren. En dat hoefde ook niet, want de effecten van
Müller & Co en zijn dochters vonden nog altijd gretig aftrek bij Neder -
landse beleggers. Bovendien wist Kröller uit eigen ervaring dat de ver-
slaggevingsverplichtingen in Engeland veel strenger waren dan in
Neder land. Al vanaf de start van W.H. Müller & Co (London) Ltd in 1902
wezen accountants hem expliciet op hiaten in zijn administratie. Hij
stelde ze altijd tevreden met een garantie van het moederbedrijf uit
Nederland. 175 Anton zei nu opeens tegen Helene dat hij Müller & Co toch
privé wilde houden. Aan Van Deventer schreef zij verwonderd in haar af
en toe kromme Nederlands: ‘Als een kanonkogel vliegt het nu ook in
eens de wereld in. Is het geen merkwaardige man?’176

Er volgden vier maanden van financieel en juridisch geharrewar, waar -
bij Kröller naar Berlijn reisde om zijn zwager te bezoeken, dan weer zijn
schoonmoeder in Den Haag ontving, die hem graag alleen wilde spreken.
Op de achtergrond werd hij doorlopend bijgestaan door zijn vaste juri-
disch adviseur Piet Maclaine Pont. Kröller wilde de schoonfamilie liefst
volledig uitkopen. De Müllers wilden er juist in blijven, waarbij Ullner
zichzelf graag in een raad van toezicht vertegenwoordigd zag. Tege lij -
kertijd moest Kröller opletten dat zijn eigen broer Willem geen lucht
van zijn plannen kreeg, want anders zou deze wellicht ook liever uitge-
kocht willen worden, en dat was nou precies niet de bedoeling. Dus ook
die werd in Hilversum bezocht, maar kreeg een net iets andere versie
van de problematiek voorgespiegeld.177

Uiteindelijk kreeg Kröller zijn zin en bood hij de familie Müller 2,4
miljoen gulden voor een belang dat op papier anderhalf miljoen waard
was. Te betalen in tien jaarlijkse termijnen, plus een lijfrente voor zijn
schoonmoeder.178 Kröller leende het geld tegen onderpand van de aan-
delen bij een particuliere hypotheekbank in Den Haag.179 Aan Willem
Kröller werd verteld dat de Müllers, net als hijzelf, weer commanditair
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vennoot werden en dus niet meer in de overwinst deelden. Van de uit-
koop van de schoonfamilie bleef Willem vooralsnog onkundig.180

De familie Müller accepteerde knarsetandend, maar zag waarschijn-
lijk ook wel in dat Kröller niet te vermurwen was, en dat zijn bod uitein-
delijk niet slecht was. De Müllers waren vooral teleurgesteld dat ze het
verwachte succes van de Algerijnse mijn Ouenza niet meer konden mee-
maken, een kwestie die juist op dat moment weer actueel begon te wor-
den. Helene Kröller lachte in haar vuistje, want haar familie wist niet
dat er ook plannen bestonden om de Graan Elevator Maatschappij naar
de beurs te brengen. Dat laatste gebeurde overigens nooit.181

Op de ochtend van zondag 12 juli 1913, vijf maanden na het overlijden
van Gustav Müller, tekende Richard Ullner de overeenkomst met Anton
Kröller waarin de schoonfamilie akkoord ging met de uitkoop. Wel kreeg
Kröller nog even de notulen overhandigd van de familievergadering in
Düsseldorf waarin Ullner en een zwager van weduwe Anne Müller Abeken
die rechter van beroep was, nogmaals bevestigden dat hij in hun ogen
juridisch onjuist gehandeld had door zijn vrouw in de zaak op te ne-
men.182Maar dat veranderde niets meer aan de situatie.
Helene Kröller had die middag alle Müllers en hun aanhang uitgeno-

digd voor een diner in Huize ten Vijver om de toch nog goede afloop te
vieren. De gastvrouw schreef vervolgens vilein aan haar vertrouweling:
‘Ik gaf hun vanmiddag met genoegen een wildzwijn uit Hoenderloo om
te schnabulieren en dan “goede reis”!’ Met de nachttrein vertrok het
Duitse gezelschap diezelfde avond nog oostwaarts. Anton Kröller was
eindelijk alleenheerser over W.H. Müller & Co geworden.183
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Het glas-in-loodraam door Bart van der Leck.



ii

De eerste schets van Sint Hubertus door H.P. Berlage

De werkkamer van Anton Kröller in Sint Hubertus.
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Affiche van de Batavierlijn ontworpen door Bart van der Leck.

Compositie 1916, no.4 (Mijntriptiek) door Bart van der Leck.
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Logo Müller & Co door Henry van de Velde.

Presse-papier door Henry van de Velde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland.
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Ontwerpen voor het interieur van het grote museum door Henry van de Velde.
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8 
Koning van Ouenza

Een maand na Müllers overlijden trok Kröller nogmaals nieuw kapitaal
aan voor zijn mijnbouwmaatschappij, waarmee het vermogen weer ver-
dubbelde. Het belang van Müller & Co in demamm bedroeg nu vijf mil-
joen gulden, dat van beleggers bijna dertien. Het geld gebruikte Kröller
in eerste instantie voor het uitbreiden van zijn mijnbelangen in inmid-
dels vertrouwde gebieden als Zweden, Normandië en Noord- en Zuid-
Spanje, maar er waren ook weer nieuwe bestemmingen gevonden voor
het kapitaal. Kröller had een optie genomen op een twintigtal terreinen
in Batoum in Georgië, waar mangaanrijk erts werd gevonden.1

Müller & Co was al enige jaren als ertshandelaar- en vervoerder actief
in de Kaukasus. Kröller werkte daar samen met de Silezisch-joodse han-
delsfirma Rawack & Grünfeld.2 Maar eigen mijnen had hij in het gebied
rond de Zwarte Zee tot op heden niet weten te bemachtigen. In Oekraïne
waren die vrijwel allemaal strategisch opgekocht door de Duitse ijzer-
en staalfabrikanten August Thyssen en Hugo Stinnes.3Daarentegen had
Kröller wel lange tijd het monopolie bezeten op het transport van erts van-
uit de haven van Nikolajev. Nog niet zo lang daarvoor was het Thyssen
met veel pijn en moeite gelukt om de alleenheerschappij van Müller & Co
te doorbreken door zelf een export- en transportbedrijf voor ijzererts aan
de Zwarte Zee op te richten.4 Nu sinds kort zowel boeren als edellieden
in het eveneens mangaanrijke Georgië  grond te koop aanboden, zag Kröl -
ler zijn kans schoon om ook in deze regio eigen mijnbezit te verwerven.
Hij investeerde met zijn mijnbouwmaatschappij omgerekend ruim 120
duizend gulden in Georgië.5

Kröller trad nu ook naar buiten met de investeringen die hij – mede
voor rekening van Gutehoffnungshütte – had gedaan in Marokko. Hij
schreef in het emissieprospectus: ‘Gedurende een reeks van jaren zijn wij
bezig geweest vasten voet te verkrijgen in de als voor den mijnbouw be-
langrijk aangegeven delen van dit rijk. De ongeregelde toestand, die
daar heerschte, de voortdurende oorlogen en onlusten, welke het land
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teisterden, geboden groote omzichtigheid en vermijding van publici-
teit der door ons verkregen resultaten.’6

Marokko was in het eerste kwart van de twintigste eeuw speelbal ge-
worden van de Europese grootmachten. In een onderlinge verdeling van
koloniale gebieden, die achteraf bezien veel weg had van een spelletje
Risk, was het land, dat geregeerd werd door een sultan, toegevallen aan
Frankrijk. Dat wil zeggen, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje spraken
onderling af dat de eerste zijn gang mocht gaan in Egypte, Italië in
Libië, en dat Frankrijk zoetjesaan mocht opmarcheren vanuit Algerije
naar Marokko – de zogeheten pénétration pacifique.7 Spanje, dat na het
verliezen van de Spaans-Amerikaanse Oorlog in 1898 definitief naar de
coulissen van het wereldtoneel gedirigeerd was, had alleen een klein
protectoraat in het noorden van Marokko toegewezen gekregen – inclu-
sief het onherbergzame en onbeheersbare Riffgebergte – waaraan het
krampachtig bleef vasthouden.8

Duitsland, dat veel interesse had voor de ijzerertsmijnen in Marokko,
was bij deze verdeling echter helemaal genegeerd en dat pikte keizer
Wilhelm ii niet. Hij reisde in 1905 af naar Tanger en hield een toespraak
waarin hij de onafhankelijkheid van de sultan benadrukte. Het leidde
tot de Eerste Marokkocrisis, waarbij Duitsland bakzeil haalde. Ook daar -
na kwam het nog meermaals tot botsingen tussen Frankrijk en Duits -
land en in 1909 legden de beide landen vast dat Frankrijk de politieke
macht mocht hebben zolang het Duitsland maar commercieel en indus-
trieel de vrije hand gaf in Marokko.9

Terwijl de politiek leiders van Frankrijk en Duitsland op diplomatiek
niveau ruziemaakten over de macht in Marokko, investeerden Duitse en
Franse staalfabrikanten samen met Britten en Belgen, met wie ze tevens
in verschillende internationale kartels zaten, in betrekkelijke harmonie
in ertsmijnen in Marokko. Het waren ook nu weer Abel Car bonel en de
Franse staalfabriek Creusot die de leiding namen over een internatio-
naal syndicaat, vergelijkbaar met dat van Ouenza. Het samenwerkings-
verband werd door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken van
harte toegejuicht. Experts van de grote industrielanden kwamen ver -
volgens in Parijs bijeen om een professioneel mijnrecht voor Marokko te
ontwerpen, want het bleek dat de verschillende opvolgende sultans de-
zelfde mijnen aan vele partijen tegelijk verkocht hadden.10

Ook Müller & Co had samen met Gutehoffnungshütte vanaf 1908 op
bescheiden schaal grond in Marokko verworven, zowel in het Spaanse
als in het Franse gedeelte.11 De Spaanse mijningenieur Lorenzana uit Cór -
doba had voor Müller & Co contact gelegd met lokale stamhoofden en
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monsters van het daar aanwezige ijzer, tin en zilver verkregen.12 Anton
Kröller was hierbij nauwelijks persoonlijk betrokken geweest. Marokko
liet hij aanvankelijk geheel over aan zijn zwager Gustav Müller en aan
Michiel de Bruijn, de secretaris van de mijnbouwmaatschappij.13Müller
& Co was echter in het vaarwater terechtgekomen van de Duitse buizen-
fabrikant Mannesmann, evenmin lid van het internationale consortium,
die op grote schaal mijnrechten in Marokko meende te hebben gekocht,
onder andere, net als Müller & Co op het schiereiland Tres Forcas. Maar
waar Lorenzana de verschillende stamhoofden langsging om hun hand-
tekening onder de mijnpapieren te krijgen, schoven de gebroeders Man -
nesmann met grof geld en schonken een van de kaïds een olifant en een
witte kameel.14

Müller & Co klopte vervolgens voor diplomatieke ondersteuning aan
bij de Nederlandse gezant in Tanger, en Gustav Müller legde de kwestie
ook voor aan het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. De gebroe-
ders Mannesmann, niet de meest verfijnde zakenlieden, maakten in
Duitsland al enige jaren luidkeels en publiekelijk hun rechten kenbaar
en eisten daarbij op hoge toon diplomatieke ondersteuning van het
Auswärtiges Amt. De Duitse regering, die hierdoor internationaal in ver-
legenheid werd gebracht, probeerde Mannesmann tevergeefs te bewe-
gen tot samenwerking met het internationale consortium.15

Van dat laatste werd men juist weer bij Müller & Co heel zenuwachtig,
want dat zou ertoe kunnen leiden dat ook in Marokko één groot machts-
blok zou ontstaan, nota bene onder aanvoering van aartsrivaal Abel Car -
bo nel. Maar de Duitse diplomaten waren zo geïrriteerd door het lompe
gedrag van de Mannesmannen dat zij de Nederlandse gezant in Berlijn ver -
zekerden dat de firmanten van Müller & Co wat hun belangen in Ma rok ko
betrof ‘geen oogenblik behoeven te vreezen dat zij ooit zullen worden
opgeofferd aan de buitensporige eischen van de Gebr. Man nes mann’.16

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken jonkheer René de
Marees van Swinderen, een aimabele beroepsdiplomaat die vooral be-
kendstond vanwege zijn gemakzucht en zijn beperkte belangstelling
voor buitenlandse politiek, werd doorlopend door zijn gezanten in Tan -
ger, Madrid en Berlijn van de lokale verwikkelingen rondom de rechten
van Müller & Co op de hoogte gehouden.17 Diezelfde diplomaten en
ambtenaren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken spanden zich er-
voor in dat ook Müller & Co een technisch expert mocht afvaardigen
naar de mijnconferentie in Parijs. Maar bij nader inzien maakte de onder-
neming liever geen gebruik van die mogelijkheid. Als reden werd opge-
geven dat men liever in de luwte opereerde.18
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Anton Kröller begon zich pas persoonlijk met de Marokkaanse inves-
teringen te bemoeien toen de dreiging van Mannesmann serieus werd
en hij blijkbaar zijn zwager niet daadkrachtig genoeg vond optreden.
Eind april 1910 liep de s.s. Grängesberg geladen met erts uit Algerije de ha-
ven van Tanger binnen, met aan boord zowel Kröller als zijn zwager. De
nrcmeldde dat het reusachtige ertsschip het anker had laten vallen ‘ter
reede van Tanger, opdat men het eens wete in Marokko, welk een onder-
neming thans een aanvang maakt met de werkzaamheden bij Tres For -
cas’. De krant concludeerde dat het hier ging om ‘een particulier vlagver-
toon op het goede oogenblik, dat zijn indruk niet missen zal in de
diplomatieke hoofdstad van het Sjerifiaansche Rijk’.19

Een maand later verscheen in dezelfde krant onder de dreigende titel
‘Een Kruistocht naar de Barbarijsche Kusten’ een uitbreid verslag van de
avonturen aan boord van de Grängesberg. ‘De vrede is […] thans niet slechts
in naam, maar ook in werkelijkheid gesloten, getuige het eendrachtig
bezoek van de Spaansche militaire autoriteiten en een groot aantal
Moorsche kaïds uit het Riff, die in gezellige promiscuïteit hebben rond-
gedrenteld op het onmetelijke dek van de “Grängesberg”.’ Het relaas
werd gevolgd door een lofzang aan het adres van de sultan en ‘zijne
trouwe helper El Pachir’. Ten slotte mocht ook niet onvermeld blijven
dat ook ‘den Gezant van het Duitsche Rijk’ het schip bezocht had, het-
geen ‘in verband met de acties der gebroeders Mannesmann […] een even
groote rede tot verheugenis en geruststelling [was] voor het huis Müller
& Co als de vriendschappelijke verstandhouding met de Spaan sche au-
toriteiten’.20

Tussen Duitsland en Frankrijk kwam het, ondanks de samenwerking
tussen de staalfabrikanten en de intensieve diplomatieke inspannin-
gen, nooit echt goed in Marokko. Frankrijk kreeg gaandeweg veel meer
invloed dan Duitsland lief was. In 1911 laaiden de Duitse irritaties tot on-
gekende hoogte op en keizer Wilhelm liet zijn pantserkruiser Panther
opstomen naar de haven van Agadir. Een oorlog werd ternauwernood
voorkomen. De Tweede Marokkocrisis zette de Frans-Duitse verhoudin-
gen verder op scherp. Maar Frankrijk kreeg weer zijn zin en Marokko
werd officieel Frans protectoraat. Duitsland werd tevredengesteld met
een deel van Congo.21

Hoewel Nederland verder geen rol van betekenis speelde bij deze cri-
sis, kreeg minister De Marees van Swinderen veel binnenlandse kritiek
te verduren omdat hij op dit cruciale moment een lange vakantie hield
in de Verenigde Staten, het geboorteland van zijn vrouw. Van Swinderen
werd juist geacht dat jaar een nieuwe vredesconferentie in Den Haag te
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organiseren.22 Daartoe was onder anderen opgeroepen door voormalig
Amerikaans president Theodore Roosevelt, winnaar van de Nobelprijs
voor de Vrede in 1906, die meende dat landen onderling betere afspraken
moesten maken over uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De Der de
Haagsche Vredesconferentie zou om bekende redenen nooit plaats heb -
ben.23

De gebroeders Mannesmann zouden uiteindelijk toch een akkoord
sluiten met het syndicaat van Carbonel.24Müller & Co en Gute hoff nungs -
hütte bleven met hun beperkte bezittingen een eigen koers varen in
Marokko. Maar ironisch genoeg zou vrijwel geen enkele mijnexploitant
ooit veel plezier beleven aan investeringen in Marokko. De bezittingen
bleken lang niet zo waardevol als verwacht – men sprak wel van een illusion
minerale– maar het duurde nog even voordat men daarachter kwam.25

Met veel aplomb schreef Anton Kröller in het voorjaar van 1913 aan
zijn beleggers: ‘Thans, nu voornamelijk door de tusschen Frankrijk en
Spanje gesloten overeenkomst, binnen afzienbare tijd door het intreden
van geregelde toestanden het werken door Europeanen mogelijk zal
worden, zien wij geen bezwaar bekend te maken, dat wij, krachtig ge-
steund door de Nederlandsche Regeering en H.M.’s Gezant te Tanger,
zoowel in het Riff, dus in de Spaansche Zône, als in het meer Zuidelijk
gelegen Fransche protectoraat, groote bezittingen hebben verworven. De
aldus verkregen titels zijn door met Marokkaansch recht en Marok kaan -
sche toestanden vertrouwde juristen en technici als onomstootelijk er-
kend, terwijl er volgens uiteraard nog oppervlakkig onderzoekingen
gegronde verwachting bestaat, dat wij op de verkregen terreinen waar-
devolle mineralen zullen aantreffen.’26Het waren mooie woorden, maar
grotendeels bluf. Dat Kröller na het overlijden van zijn zwager eigenlijk
nog helemaal niet precies wist wat Müller & Co allemaal in Marokko
had gekocht, bleek wel toen hij een klein jaar later vanuit Parijs aan zijn
echtgenote schreef: ‘We zitten hier tot over de ooren in Marokko papie-
ren en onderzoek […] We staan er goed voor en ik vind o.a. dat we 50.000
hect. gekocht hebben – bergland maar toch vrij bezit en op den duur wel
een aardige speculatie.’27

Minstens zo speculatief en nog vele malen groter was ten slotte de
deelneming die Kröller nam in ijzerertsmijnen in het nog veel verder
weg gelegen Chili. De ophanden zijnde opening van het Panamakanaal
zou ook dit land als ijzerertsleverancier voor Europa bereikbaar maken.
Kröller had de eigendom weten te verwerven van de zogeheten Algar ro -
bomijnen in de provincie Vallenar in het noorden van Chili, waarvoor
hij maar liefst drie miljoen gulden betaalde.28 ‘Reeds thans staat vast,’
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schreef hij, ‘dat onze Vennootschap aldus de beschikking verwierf over
meer dan honderd millioen tonnen ijzererts van eerste kwaliteit […].’
Ditmaal werd in alle openheid vermeld dat ijzer- en staalfabrikant Gute -
hoffnungshütte de andere helft van de aandelen bezat.29 Wat Kröller
echter verzuimde te vertellen, was dat er ook hier nog een spoorweg
diende te worden aangelegd om de 35 kilometer naar de meest dichtst -
bijzijnde haven te overbruggen.30 Bovendien betwistten ook nu weer
andere belanghebbenden – wederom Fransen – de rechtmatigheid van
de verkoop van Algarrobo aan Müller & Co. De geschiedenis van Ouenza
leek zich te gaan herhalen.31

Toen bleek hoe gemakkelijk Kröller met zijn mijnbouwmaatschappij
geld kon aantrekken op de beurs, besloot hij ook weer een deel van het
nieuwe kapitaal in onroerend goed te investeren. Zijn laatste grondspe-
culatie was goed bevallen. Daarbij had hij de obligatiehouders van het
moederbedrijf voorgespiegeld dat hun geld onder meer geïnvesteerd
zou worden in ‘grootere lokalen’ voor Müller & Co in Amsterdam. Maar
dat was nooit gebeurd. De ‘anderen’ met wie volgens het prospectus uit
1908 de percelen in Amsterdam waren aangekocht, bleken de Rotter -
dam sche Bank te zijn. Met behulp van de eerdergenoemde hoofdstede-
lijke gemeenteambtenaar Van Dedem had Kröller samen met de bank
achttien percelen aan de Nes en het Rokin weten te verwerven, die nu één
aaneengesloten blok vormden, slechts doorsneden door de Sint Pieters -
poort steeg. In plaats van er zelf een kantoorgebouw neer te zetten ver-
kocht Kröller in 1912 zijn gehele grondpositie in de Amsterdamse bin-
nenstad met een winst van bijna zestigduizend gulden aan de bank. Die
liet er, in aanloop naar de overname van het Amsterdamse effectenhuis
Labouchere Oyens & Co, door de bekende hoofdstedelijke bouwmees-
ters Van Gendt haar lokale hoofdkantoor neerzetten.32

Hoeveel gemeenteambtenaar Van Dedem precies verdiende aan zijn rol
als stroman is niet bekend. In ieder geval voelde hij zich zeker genoeg

IJzerertswinning en -transport bij Müller & Co.
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om het jaar erop ontslag aan te vragen wegens een, door hem in de pers
breed uitgemeten, conflict met zijn superieur over het gebruik van ge-
heime inlichtingen bij het opleggen van belastingen aan burgers, waar-
mee hij zei zich niet te kunnen verenigen.33 Zijn vertrek was de gemeente
echter volgens dezelfde kranten ‘niet onwelkom,’ omdat ‘de directeur
meermalen op de plichtsopvatting en de dienstverrichtingen van den
heer Van Dedem aanmerkingen had gemaakt en dat hieruit wrijving
tusschen dezen en zijn chef was ontstaan’. Het gebruik van geheime in-
lichtingen bleef bij de Amsterdamse belastingdienst bestaan en baron
van Dedem vertrok.34

In tegenstelling tot wat hij beleggers had doen geloven, was het nooit
Kröllers bedoeling geweest met het Amsterdamse kantoor van Müller &
Co naar het Rokin te verhuizen. Zo groot waren de activiteiten in Amster -
dam ook helemaal niet. Zijn eigen personeel zat al ruim 25 jaar in een in-
middels volledig uitgewoond pand aan de Prins Hendrikkade 183, waar
hij juist nooit wat aan gedaan had. Zijn vrouw noemde de hoofdstede -
lijke vestiging ‘een schande voor de firma: vuil, hoekig, verslonsd, en een

Tekening van de Rotterdamsche Bank aan het Rokin rond 1912 (het grondbezit omvatte 
ook de belendende panden).
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rommel’.35 Onder haar leiding verhuisde de firma nu naar een nieuw, ge-
huurd onderkomen in het gebouw van verzekeringsmaatschappij De
Algemeene aan het Damrak. Het was een van Berlages eerste werken uit
1892, schuin tegenover zijn latere Beurs.36

Voor Anton bleek de grondtransactie aan het Rokin slechts de eerste
schrede op het pad van de projectontwikkeling te zijn geweest. Hij be-
sloot nu stiekem een van de acht miljoen gulden van het nieuwe kapi-
taal van de mijnbouwmaatschappij door te sluizen naar de exploitatie-
maatschappij, een handeling die hij het jaar erop zou herhalen bij zijn
scheepvaartdochter. Die laatste onderneming haalde geen nieuw geld
op, maar beschikte over een grote hoeveelheid liquiditeiten, omdat Kröl -
ler zijn winsten uit de scheepvaart juist had opgepot en voorlopig niet
meer van plan was in uitbreiding van zijn vloot te investeren. In beide
gevallen sputterden de commissarissen van de beursgenoteerde doch-
terondernemingen aanvankelijk tegen. Het kapitaal was immers niet
voor de ontwikkeling van onroerend goed bedoeld. Maar Kröller wist hen
na enige discussie ook nu weer van de noodzaak en aantrekkelijkheid
van de investering te overtuigen.37

In de jaarverslagen van beide dochterbedrijven bleek niets van het
doorsluizen van de middelen. De aandelenbelangen werden gerangschikt
onder ‘overige deelnemingen’. Beide rapporten werden nu ondertekend
door Hendrik Burgmans. Barent Moret, die bij Kröllers scheepvaartmaat -
schappij altijd een veel gedetailleerdere verantwoording had ge geven dan
zijn collega bij de mijnbouwdochter, overleed net een maand voordat hij
de cijfers moest goedkeuren. Burgmans had zijn taak overgenomen.38

Zonder dat beleggers wisten dat hun kapitaal hiervoor gebruikt
werd, begon Kröller zich nu openlijk te presenteren als projectontwik-
kelaar, een rol die de geschiedenisboekjes niet zou halen. Het Nieuws van
den Dag noteerde halverwege 1913: ‘Bij de bekende firma Wm.H. Müller
& Co bestaan omvangrijke plannen tot het stichten van bouwwerken,
zoowel van de zaak in Nederland als in het buitenland, o.a. te Londen,
waar haar shipping business tot de belangrijkste der City behoort. Dat
hierbij aan de aesthetische eischen ruimschoots zal worden voldaan,
daarvoor staat borg dat de firma voor den bouw de medewerking van den
architect Berlage heeft gewonnen, aan wien op de meest uitgebreide
wijze de vrijheid wordt gegeven zijn kunst te verwezenlijken. Ook voor
den firmant Kröller zal door den heer Berlage een woonhuis van bijzon-
der karakter worden gebouwd. Het behoeft geen betoog, dat voor de vol-
tooiing dier werken de heer Berlage een reeks van jaren aan dezen arbeid
verbonden zal zijn.’39
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Waarschijnlijk mede om de schoonfamilie te laten zien dat zijn echt-
genote wel degelijk een rol in de leiding van het concern kon vervullen,
werd Helene Kröller in 1913 verantwoordelijk voor de bouwzaken van het
Müller-concern. Aan haar vertrouweling schreef ze verrukt: ‘Verbeeld je
Sam, Mijnheer heeft mij volmacht gegeven Berlage als architect voor de
firma te nemen op 5 à 10 jaar en Bremmer ook met een vaste som als advi-
seur, want hij wil bouwen in A’dam, R’dam, Haag en London en in London
het eerst. Is dat niet een reuzen goed bericht?’40

De afdeling ‘Gebouwen’ van Müller & Co werd gevestigd in het recen-
telijk aangekochte gebouw Lange Voorhout 1, waar ook de kunst collectie
gehuisvest was. Op instigatie van Bremmer werd daar in het najaar van
1913 de eerste openbare tentoonstelling van werken van Van Gogh in He -
le nes verzameling gehouden. Daarna was het ‘Museum Kröller’, dat zich
uitstrekte over de beneden- en bovenvertrekken van het pand, op af-
spraak te bezichtigen. Het zou lange tijd een van de meest uit gebreide
modernekunstverzamelingen in Nederland en zelfs Europa zijn.41

Berlage begon in 1913 een groot kantoorgebouw te ontwerpen voor
Müller & Co in Londen. Kröller was er in de voorgaande twee jaar in ge-
slaagd een aantal percelen aan Bury Street te verwerven. Eerst nummer
32, het gebouw dat Müller & Co zelf huurde. Vervolgens de vier om de
hoek gelegen en daar weer achter gelegen panden. Kröller had bijna het
hele huizenblok bij elkaar weten te sprokkelen. Met zijn buurman Bunge
& Co, de grote graanhandelaar op de hoek van Bury Street, was hij nog in
onderhandeling over deelname aan het project. Alle percelen samen
vormden een groot rechthoekig oppervlak.42

Voor zijn project had hij een groot krediet weten te krijgen bij de
Scottish Temperance Life Assurance Company, een levensverzekeraar
voor geheelonthouders. Kröller, die zelf zelden alcohol dronk, leende er
maar liefst 90 duizend pond, tegen de toenmalige koers ongeveer één

Lange Voorhout 3 en 1 (rechts). Een van de schilderijenzalen.
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miljoen gulden. En hij sloot er tevens, als zekerheid voor de leningen,
verzekeringen af op zijn eigen leven, dat van directeur Rogenhagen en
zijn zoon Wim.43 Kröller wilde recht tegenover de Baltic Exchange een
groot, modern kantoorpand neerzetten, zoals die in die tijd in Amerika
verrezen. Berlage had net een grote reis naar Amerika gemaakt waarbij
hij zich had laten inspireren door de moderne ontwerpen van onder an-
deren architect Frank Lloyd Wright.44 In het beoogde kantoorgebouw
aan Bury Street zouden Müller & Co en Bunge & Co gehuisvest worden,
de overige ruimte was bestemd voor verhuur.45

Het gebouw, dat Kröller Holland House doopte, moest ultramodern
worden, strak en industrieel vormgegeven, dat vond hij belangrijk. Hij
wilde vooruitstrevend zijn. Aan zijn vrouw schreef hij vanuit Londen:
‘Een ander zou geen Berlage-monument in de wereldstad en in het hart
daarvan tot stand brengen – that is where we come in – zooals ze hier zeg-
gen […].’ Kröller hamerde doorlopend op het feit dat het ontwerp ‘mo-
dern’ moest zijn en dat het ‘ijzer’ zoveel mogelijk zichtbaar moest blij-
ven, zoals Berlage dat ook bij zijn Koopmansbeurs had gedaan.‘De
ijzerconstructie begint pas en zal ongetwijfeld een grooten rol spelen.
De consumptie van ijzer per hoofd der bevolking neemt reusachtig toe
en wij als ijzerfirma mogen dit niet wegmoffelen. Overal ziet men thans
ook de ijzeren buitendeuren – afdoend en weinig plaats innemend – en
’s nachts de politie een kijk gevend naar binnen. En in mooi smeedijzer
moet ook dit vraagstuk zijn op te lossen. Maar ik ben vrees ik te los van
Holland en te cosmopolitisch en zelfs onze modernste kunstenaars voe-
len het eigenaardige van den moderne tijd – in het economisch teeken
staand en zich heenzettend over alle politieke grenzen – mijns inziens
nog veel te weinig, al geven ze het constructieve al wat hem toekomt.’46

Kröller wilde met de moderniteit en het wereldburgerschap dat het
gebouw in de Britse hoofdstad moest gaan uitstralen waarschijnlijk
echter niet alleen vooruitstrevend zijn, het bood hem ook de ideale gele-
genheid zich te onderscheiden van de door hem zo verafschuwde – ge-
subsidieerde – koloniale rederijen in Amsterdam. Exact op hetzelfde
moment ontwikkelden de smn en knsm, en hun dochters kpm, kjcpl en
kwim, namelijk aan de Prins Hendrikkade een nieuw, reusachtig ge-
bouw waar hun gezamenlijke hoofdkantoren gevestigd zouden worden.
De rederijen hadden eveneens een aantal percelen verworven en bouw-
den daar nu Het Scheepvaarthuis. Toevallig, kwam het ook nog te staan op
de plaats waar Müller & Co in 1881 haar eerste hoofdstedelijke filiaal had
geopend, voordat de firma zich verder oostwaarts op de Prins Hendrik -
kade had gevestigd.47
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De Amsterdamse reders hadden de jonge architect Joan Melchior van
der Mey, winnaar van de Prix de Rome in 1906, samen met de ervaren
hoofdstedelijke bouwmeester Van Gendt de opdracht gegeven een nieuw,
modern gebouw te ontwikkelen, waar ze gezamenlijk hun hoofdkan -
toren zouden vestigen. Voor het ontwerp mochten zij zich laten omrin-
gen door de moderne Amster damse vakbroeders Michel de Klerk en Piet
Kra mer en kunstenaars als beeldhouwer Hildo Krop en ontwerper Theo
Nieuwenhuis.48

Maar hoewel beide gebouwen door moderne architecten ontworpen
werden, verschillenden de ideeën van de opdrachtgevers van elkaar als
dag en nacht. Waar het Holland House een sober en strak gebouw moest
worden, dat de moderne tijd van ijzer en staal representeerde, met fel -
gekleurd tegelwerk aan de wand, tegen het plafond en op de grond, en
een zichtbare gietijzeren constructie, werd Het Scheepvaarthuis, ondanks
de betrokkenheid van de vele moderne kunstenaars, één groot koloniaal
retrospectief. Rijk geornamenteerd met alles wat de Oost en de West te
bieden hadden: kozijnen en lambriseringen van tropisch hout, zijde aan
de wanden, alles in natuurtinten. In een rijk geornamenteerde variant van
wat later Amsterdamse School is gaan heten, werden in het smeedijzeren
hekwerk en de trapleuningen, in het houtsnijwerk van deuren en kozij-
nen, en in de hardstenen gevelornamenten steeds de golven van de zee
verbeeld. De namen van de wereldzeeën werden in de gevel uitgehakt.
Een reusachtige dakpartij van gebrandschilderd glas, waarop de conti-
nenten en de sterrenhemel waren afgebeeld, completeerde het geheel.49

Het Scheepvaarthuis, hoe modern ook in zijn ontwerp, werd eerder
een dweperig eerbetoon aan de legendarische voc-tijd van drie eeuwen
terug. Uit de gevel staken hardstenen blokken waarin de koppen van
grote regenten uit die periode waren uitgehouwen. Op een van de hoe-
ken van het gebouw stond Jan Pieterszoon Coen op de uitkijk.50 En dat
terwijl Hollands glorie op de wereldzeeën al heel lang geleden vervlogen
was. In 1913 was de Nederlandse koopvaardijvloot niet al te indrukwek-
kend meer. Engeland bezat toen nog altijd 40 procent van de wereld -
handelsvloot. Duitsland rukte in rap tempo op en had ruim een tiende
deel. Amerika volgde daarna met 6 procent. Nederland stond slechts op
de elfde plaats op de wereldranglijst, onder Zweden en Spanje en boven
Denemarken en Oostenrijk-Hongarije.51

Berlages activiteiten beperkten zich niet alleen tot bezittingen van het
familiebedrijf. Hij werd nu ook de bouwmeester van de privébezittingen
van de Kröllers. Met zijn komst veranderden ook de plannen die Helene
en Anton Kröller hadden voor de landgoederen De Harscamp en De
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Schipborg, die oorspronkelijk bedoeld waren als werkverschaffing voor
zoon Toon.52 Mies van Stolk had gelijk gekregen met haar voorspellin-
gen en moeder Kröller, ongetwijfeld aangespoord door haar vooruit-
strevende echtgenoot, had bedacht dat daar nu grote moderne boeren-
bedrijven moesten verrijzen, naar voorbeeld van de grote Duitse Guts höfe
en Amerikaanse ranches. Helene Kröller vroeg Berlage hierover buiten-
landse literatuur aan te leveren.53

Het was ook Helene Kröller die bij de Nederlandsche Heide maat schap -
pij een verzoek indiende om een rapport te maken voor de ontwikkeling
van landgoed De Harscamp tot een professioneel boerenbedrijf. Jan Me -
melink, opzichter bij de Heidemaatschappij, schreef het plan en kreeg
aansluitend van de Kröllers het aanbod om het zo snel mogelijk uit te
voeren. Hij kreeg een ruim budget om een verwaarloosd, maar vrucht-
baar landgoed om te vormen tot wat hijzelf later omschreef als een ‘groot
modern landbouwbedrijf’.54 De eerdere plannen om de speculatief aan-
gekochte grond in Anloo in Drenthe door te verkopen werden nu verlaten.
Ook daar moest een modelboerderij verrijzen.55

Voor Anton Kröller als zakenman pasten de boerenbedrijven in zijn
groeiende rol als leverancier van maïs en kunstmest aan de landbouw-
sector. Het moesten proefstations worden voor moderne agrarische toe-
passingen, waardoor hij direct van de laatste ontwikkelingen op de hoog-
te kon blijven. Op de boerderijen van de familie Kröller zou daardoor al
in een heel vroeg stadium geëxperimenteerd worden met Petkuser rog-
ge, een nieuwe graansoort uit Duitsland, die ook op schrale zandgrond
kon gedijen. Zo zou Toon Kröller toch nog een nuttige rol in het familie-
concern kunnen gaan vervullen.56 Voor opzichter Johan Meme link was
het de verwezenlijking van een droom. Hij zou zich later herinneren hoe
de lokale Veluwse boeren met blijdschap de nieuwerwetse landbouw-
machines begroetten, die zij onder bepaalde voorwaarden ook voor hun
eigen land mochten gebruiken, en welke stimulerende werking dit op
de lange duur op de omgeving had.57

En terwijl hij nog volop bezig was op De Harscamp werd hij door Helene
meegenomen naar het landgoed Hoenderloo en vertelde ze over het
grondbezit op de Veluwe, dat inmiddels ruim 25 honderd hectare om-
vatte. Helene Kröller bood Memelink aan de vaste rentmeester te wor-
den voor alle landgoederen van de familie. ‘U kunt dat gerust doen,’ zou
zij daarbij gezegd hebben, ‘want onze zaak is veel sterker dan de Heide -
mij.’ Memelink twijfelde echter want hij had Helene Kröller, die hij later
zou omschrijven als ‘een lastig en steeds vittend vrouwtje’, inmiddels
 leren kennen als ‘zeer moeilijk tevreden te stellen’. Voort varend zei zij
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echter tegen Memelink: ‘Zet uw wensen en verlangens eens op papier,
dan kunnen wij verder praten.’ En, zich blijkbaar bewust van haar moei-
lijke karakter: ‘Stel het dienstverband op 25 jaar en maak de overeen-
komst zo, dat u niet afhangt van de humeurtjes van mij en mijn man.’
Dat liet Memelink zich geen tweede keer zeggen en hij bouwde een be-
hoorlijke afkoopsom in het contract in – duizend gulden per jaar tot
1938 – voor het geval er toch sprake zou zijn van incompatibilité des hu-
meurs.58 De kapitaalkrachtige Kröllers accepteerden zijn voorstel zonder
slag of stoot. Over de twijfelende echtgenote van Memelink ontfermde
Anton Kröller zich hoogstpersoonlijk door haar met al zijn charmes zelf
over De Hars camp rond te leiden. Het oude herenhuis aldaar werd ver-
volgens door Berlage verbouwd tot een mooi, modern landhuis, waar
Memelink en zijn familie het grootste deel van hun verdere leven zou-
den wonen. De Kröllers zelf behielden hun veel kleinere boerderij ‘Het
Klaverblad’ als buitenhuis.59

Bij andere bewoners van de Veluwe maakte Kröller zichzelf op dat-
zelfde moment aanzienlijk minder populair met zijn uitdijende grond-
bezit. Om zijn gehele terrein geschikt te maken als wildpark kondigde
hij in 1913 aan dat de enige weg die Hoenderloo met Otterlo en daarmee
ook Ede met Apeldoorn verbond, en die nu dwars over zijn bezittingen
liep, afgesloten zou worden. De voorlopige toestemming van de gemeen-
te Ede had hij al op zak. Daartoe had hij Ede beloofd een nieuwe, betere
weg te zullen aanleggen, en vijftienduizend gulden beschikbaar te zul-
len stellen voor de verbetering van wegen binnen de gemeente.60

Kröller haakte tegelijkertijd aan bij een recentelijk gelanceerd plan
van een ingenieur en een notaris uit Lunteren om op de Veluwe spoorlij-
nen aan te leggen. Deze zouden moeten aansluiten op het bestaande net
van de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (ncs), inmiddels
onderdeel van de Staatsspoorwegen. Apeldoorn zou per spoor met Arnhem
worden verbonden, waarbij halverwege bij Hoenderloo een aftakking
westwaarts moest komen richting Lunteren om daar weer aan te haken op
de bestaande lijn Nijkerk-Ede. Kröllers nieuw aan te leggen weg Hoen -
der loo-Otterlo zou precies langs de nieuwe spoorweg komen te liggen.
Er werd een heus prospectus uitgegeven om voor Spoor weg maat schap -
pij ‘De Hooge Veluwe’ geld op de kapitaalmarkt aan te trekken. Kröller
had de gemeente Ede een schenking van vijfentwintigduizend gulden
toegezegd om deel te nemen in het syndicaat.61

Tegen de plannen van Kröller ontstond groot verzet. De anwbdiende
een adres in bij de gemeente Ede tegen afsluiting van ‘de bijzonder fraaie
en aan natuurschoon zeer rijke grintweg […] welke toeristen in de gelegen-
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heid stelt zulk een heerlijk beeld van de Veluwe te krijgen.’62 Het club-
blad De Kampioen schreef: ‘Is het niet of er een geest uit lang voorbijge -
gane tijden over de Veluwe waart, als daar een landheer land aan land
koppelt, den nijveren boer verdrijvend van zijn voorvaderlijken grond,
alles in-rasterend in kilometerslang ijzerwerk, om, wanneer hij in zijn
onverzaadbaren lust tot groote wildbaan stuiten komt op den eenen weg,
die Hoenderloo met Ede via Otterloo verbindt, rekening houdend met
zijn eigen jachtliefhebberijen alleen, de hand durft leggen op een goed,
dat, den noesten werkers dier streken onontbeerlijk, voor duizenden
toeristen vrij en blij genot is?’63 Maar het verzet van de anwb verstomde
binnen enkele weken, nadat twee leden op uitnodiging van Kröller de
Veluwe hadden bezocht en door de rentmeester getoond was hoe de
nieuwe weg zou komen te lopen. Kröller was zelf voor zaken in het bui-
tenland. Ook werd in de volgende aflevering van De Kampioenhet bericht
rechtgezet alsof Kröller zijn landgoed als jachtterrein zou willen gaan
gebruiken. ‘De waarheid is, dat de heer Kröller niet een “dieren slachter”
is […] en integendeel, dat er nog nooit een jachtpartij op Hoenderloo
heeft plaatsgevonden. De bedoeling is een groot eigen natuurpark aan
te leggen.’64

Taaier was evenwel de weerstand van een aantal gefortuneerde wes-
terlingen die op de Veluwe hun buitenhuizen hadden. De Arnhemse

De beoogde spoorlijnen op de Veluwe. 
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rechter Van Haersolte en de gepensioneerde Amsterdamse kinderarts
Alexander Voûte schakelden advocaten in bij hun strijd tegen het afslui-
ten van de weg. Kröller bood aan hun bezittingen tegen een hoge prijs te
kopen, maar voor Voûte was dat juist olie op het vuur. Hij sneerde dat
voor geld niet alles op de wereld te koop was, en liet in zijn testament
opnemen dat zijn grond nooit aan Kröller verkocht mocht worden.
Door het verzet van Voûte en Van Haersolte zou er in de contouren van
Kröllers landgoed aan de noordwestzijde decennialang een vreemde knik
blijven zitten.65

Voor Kröller waren de spoorwegplannen op de Veluwe, waarmee zo-
wel Ede als Apeldoorn ondertussen akkoord was, aanvankelijk serieus,
maar ze bleken toch vooral een middel om zijn doel te bereiken. Tegen
zijn vrouw zei hij: ‘Wat we nu het eerst moeten weten is of we Pampelt-
Hoenderloo aan elkander kunnen rijgen, maar dit dunkt me wel zelfs al
gaat het Spoorwegplan niet door als gedacht. 66 Kröller werd in die tijd
toevallig gevraagd commissaris te worden bij de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij – ‘een teeken dat men oud wordt’ – en dat leek
een oplossing te kunnen bieden toen het spoorwegplan in de gemeente-
raad van Arnhem dreigde te sneuvelen. ‘Men zit zelden voor één gat ge-
vangen – Wil Arnhem niet, dan moeten we in plaats van met s.s. [de Staats -
spoorwegen], met de Hollander praten. In ieder geval denk ik aan een
nieuwe combinatie.’67 Kröller vroeg Berlage tegelijkertijd alvast een ont -
werp te maken voor het dorp Hoenderloo, dat in het spoorwegplan een
kruispunt van lijnen zou worden. Hij had een aantal percelen grond aan
de gemeente afgestaan.68 In de eerste tekeningen die de architect voor
een dienstgebouw op het landgoed maakte, was zelfs een treinstation-
netje opgenomen, dat aan de nieuwe spoorlijn moest komen te liggen.69

Maar toen het Veluwse spoorwegplan inderdaad in Arnhem werd afge-
keurd, wendde Kröller zijn invloed als commissaris van de Holland sche
IJzeren Spoorweg Maatschappij niet aan om de lijn alsnog gerealiseerd
te krijgen. Het plan werd ook nooit in de Raad van Commis sarissen van
dehijsmbesproken. Kröller onderhandelde verder met de gemeente Ede,
die de toegezegde gelden evengoed graag incasseerde, en de afsluiting
van de oude weg definitief goedkeurde. De spoorwegplannen hadden
Kröller vooral geholpen de wegomlegging te realiseren en daarmee was
zijn belangrijkste doel bereikt.70

Wie ook aanzienlijk minder enthousiast was over de plannen op de
Veluwe was Kröllers oudste zoon Toon. Met zijn vriendin Mies van Stolk
bezocht hij weliswaar geregeld de bezittingen van zijn ouders, maar
echt warmlopen voor het leiden van een groot boerenbedrijf als De
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Hars camp deed hij niet.71 Waarschijnlijk ook omdat hij merkte hoe zijn
perfectionistische moeder zich in detail met de vormgeving en bedrijfs-
voering bemoeide, overwoog Toon begin 1913 een alternatief aanbod
van Mies’ vader aan te nemen om op diens grondbezit in de buurt vanTil -
burg een eigen boerenbedrijf te starten, waarbij de resultaten fiftyfifty
gedeeld zouden worden. Van Stolk, die via zijn dochters ook de strubbe-
lingen van Helene Kröller jr. met haar bedilzuchtige ouders van dichtbij
had meegemaakt, was van mening dat de Kröllers hun zoon te kort hiel-
den en geen directe bezigheid boden. Wat hem betrof trouwden Miesje
en Toon zo snel mogelijk en zouden ze zich samen in Tilburg in alle vrij-
heid kunnen bekommeren om een eigen stukje grond, waarvoor Van Stolk
wel geld wilde lenen.72

Niet geheel onbegrijpelijk raakte hij daarmee een zeer gevoelige snaar
bij de trotse Anton Kröller, die Van Stolk dus zag als een typische expo-
nent van de protectionistische Rotterdamse handelselite, waarboven hij
zich als modern ondernemer en zelfbenoemd vrijhandelaar verheven
voel de.73 Als ouders hadden Anton en Helene er grote moeite mee dat
Toon zich met behulp van Van Stolk onttrok aan hun plannen, waar ze
juist kapitalen in aan het investeren waren.
Anton Kröller stuurde een brief op poten aan vader Van Stolk, waarin

hij zijn ongenoegen kenbaar maakte over diens ongewenste inmenging
in het professionele leven van zijn zoon. Maar hard persoonlijk aanvallen
deed hij de graanhandelaar niet. In plaats daarvan sprak hij juist buiten-
gewoon denigrerend over zijn eigen kroost. ‘Wij hebben gemeend [Toon]
in de keuze zijner loopbaan geheel vrij te moeten laten doch alles in het
werk te moeten stellen om hem voor eene behoorlijke vervulling der door
hem eenmaal gewenschte positie in de maatschappij geschikt te maken.
Daarbij moest rekening gehouden worden […] met de zwakke kanten
van Toon, als gemis aan methode en een zekere ongedurigheid van tem-
perament, die hem alles vol ijver doet aanvatten doch spoedig in de uit-
voering ziet verflauwen. […] Helaas […] moesten wij constateeren dat zijn
positie als zijner ouders hem in een wereld, die in het algemeen geno-
men op lager sociaal niveau staat, in deze geen gunstige inwerking had
en hem door velen reeds als toekomstige bezitter van een uitgebreid land -
goed deed behandelen en ontzien, wat onwillekeurig bij Toon gemis aan
tact in het leven riep en hem bij zijn oorspronkelijk zoo sympathiek een-
voudig karakter een dunk van zich zelf deed ontstaan die niet in verhou-
ding stond tot zijn werkelijke kennis en ervaring.’
Kröller zette het idee uiteen waarbij zijn zoon eerst op De Schipborg

moest bewijzen dat hij zelfstandig een bedrijf kon voeren, waarna hij
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ook de leiding zou krijgen over De Harscamp. ‘Wij wenschen uitdrukke-
lijk te constateeren dat het geheel in tegenspraak is met de beginselen die
wij onze kinderen hebben trachten in te prenten dat een onzer jongens zijn
loopbaan begint in finantieele afhankelijkheid van derden en vooral van
hen, tot wie hij in nauwe relatie zal komen te staan.’74 Kröller zag blijk baar
niet in dat het veel kleinschaliger aanbod van Van Stolk zijn zoon uitein-
delijk meer eigen verantwoordelijkheid zou geven dan het veeleisende,
materialistisch gedreven paternalisme van hem en zijn echt genote.
Van Stolk negeerde Kröllers ideeën echter volledig, waarop Toon en

Miesje even later alsnog samen richting het Brabantse land vertrokken.
Van een huwelijk kwam het echter nooit, want toen na een forse hagel-
bui de eerste oogst volledig vernietigd bleek en de konijnen bezit namen
van het land, was de wankelmoedige Toon in huilen uitgebarsten. Bin -
nen enkele maanden liep hun verkering op de klippen en verliet Toon
het landgoed van Van Stolk weer.75Hij werd teruggestuurd naar de boer-
derij in Drenthe, die hij eind dat jaar, waarschijnlijk buiten medeweten
van zijn ouders, in een lokale krant te koop aanbood, maar even later
toch maar weer besloot voort te zetten.76

Kröller had vervolgens weinig waarderende woorden over voor het
gedrag van zijn oudste zoon. ‘Het is en blijft een stoethaspel,’ schreef hij
aan zijn vrouw, ‘maar gelukkig, dat zoolang wij er nog zijn, zijn bokke-
sprongen niet al te gevaarlijk kunnen worden. […] het schijnt wel dat on-
ze troonopvolger eerst door veel zorgen zal leren in het maatschappelijk
gareel naar behooren mede te trekken. Houdt hem echter in Godsnaam
uit de boeken in Harskamp. Eerst eens Drenthe en niets dan Drenthe.’77

Kröllers kans om zich te revancheren op Van Stolk voor diens onge-
vraagde bemoeienissen met zijn familie diende zich al spoedig aan. Cor -
nelis van Stolk beijverde zich al meer dan een decennium voor de op-
richting van een hogere handelsopleiding in Rotterdam. De meeste
zakenlieden in de Maasstad, zelf vaak alleen in de praktijk geschoold, en
ook de burgemeester, voelden er echter weinig voor. Totdat in 1912 aan
de Poly tech nische School in Delft een opleiding tot ‘handelsingenieur’
zou worden ingesteld. Het was de jonge Willem Mees, oprichter van de
Rotterdam sche Scheepshypotheekbank en neefje van bankier Marten
Mees, die in staat bleek de troepen te mobiliseren om dat laatste te voor-
komen. Samen met Van Stolk en Jacob Adolf Ruys wist hij binnen enkele
maanden de negatieve en minderwaardige gevoelens in Rotterdam te
keren. Het initiatief kon verder ontwikkeld worden door een gulle gift
van 25 duizend gulden van de zestigjarige Willem Simon Burger, een
kinderloze, schatrijke cargadoor die inmiddels in Antwerpen woonde,
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en met wiens  vermogen tien jaar later het bekende Rotterdamse liefda-
digheidsfonds Volks kracht zou worden opgericht.78

Anton Kröller was, in afwijking van wat vaak gedacht wordt, niet be-
trokken bij de allereerste initiatieven van de beoogde hogeschool. Ster -
ker nog, in de archieven van de Nederlandsche Handels-Hooge school
(nhh) is geen spoor van zijn bemoeienissen terug te vinden, anders dan
dat hij als enige even later precies evenveel geld doneerde als Willem
Burger.79 Kröller, zelf opgeleid aan de inmiddels opgeheven vijfjarige
handelsvariant van de hbs, was aanvankelijk zelfs tégen de oprichting
van een handelshogeschool in zijn geboortestad geweest. Hij vond dat
economische kennis – een term die hij sowieso onjuist vond – ‘aange-
kweekt diende te worden in de bestaande academische instituten in
Leiden en Delft’.80Hij sloot zich daarmee aan bij de ideeën van de Delftse
hoogleraar en oud-minister Jacob Kraus, die in 1912 een pre advies aan de
regering uitbracht, en de opleiding naar zijn eigen universiteit probeer-
de te dirigeren.81

Kröller raakte pas betrokken bij de oprichting van de Nederlandsche
Handels-Hoogeschool toen zijn vriend en bankier Willem Westerman
voorzitter werd van de ‘finantiëele commissie’ en zakelijk Nederland af-
struinde om particuliere fondsen te werven.82Het was diezelfde Wester -
man via wie Kröllers correspondentie liep met de oprichters van de hoge-
school, en die hem vanwege zijn gulle gift waarschijnlijk sterk aanbeval
als eerste voorzitter, als het geen eis was die hij er mondeling zelf aan ver-
bonden had.83 Voor Kröller was er geen betere gelegenheid om Cor nelis
van Stolk, die zich toch zo totaal ongevraagd in zijn getroebleerde fami-
liesituatie had gemengd, zijn plaats te wijzen. Hij liet gewoon zijn geld
het werk doen. Kröller zou zelf een decennium later ook ruiterlijk toe-
gegeven dat Van Stolk de eerste voorzitter had moeten worden, maar gaf
toen als reden voor de afwijkende keuze dat de Nederlandsche Handels-
Hoogeschool destijds tegen protectionisme gekant was. Het was een on-
zinnige redenering. C.A.P. van Stolk zou midden jaren twintig alsnog
voorzitter van de nhhworden.84

Op zaterdag 8 november 1913 vond de feestelijke opening van de Neder -
landsche Handels-Hoogeschool plaats in de Grote Zaal van de Rotter -
dam se Sociëteit De Harmonie. De avond ervoor had Helene Kröller zich
vooral opgewonden over het feit dat ze weer geconfronteerd zou worden
met de familie Van Stolk, die ze zag als sympathisanten van haar dochter.
‘Het is alsof die familie ons vervolgt,’ schreef zij aan Sam van Deventer,
‘of altijd onze wegen moeten kruisen.’85

Anton had geen last van zenuwen. Die had in alle rust zijn toespraak
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voorbereid. Hij zou de openingsrede houden, waarna de toespraken van
onder meer burgemeester Zimmerman en premier Cort van der Linden
op het programma stonden. Ook de ministers Treub en Loudon waren
uitgenodigd. In zijn toespraak toonde Kröller zich weliswaar kritisch ten
opzichte van protectionistische ontwikkelingen, maar niet in de mate
waarin hij zich later zou herinneren. Hij richtte zijn pijlen vooral op be-
wegingen in het verre buitenland. Hij wees op de kolossale ondernemin-
gen die in de voorgaande decennia in de Verenigde Staten waren ont-
staan. J.P. Morgan, geestelijk vader van het Amerikaanse empire building,
was net een halfjaar daarvoor op 75-jarige leeftijd overleden. Paral lellen
met zijn eigen onderneming en machtsstreven zag hij klaarblijkelijk
niet. ‘Het zijn niet altijd de in vrije wisselwerking zich uitende econo-
mische wetten, die deze – ons vaak spookachtig groot toeschijnende –
organisaties in het leven hebben geroepen. Het blijft dan ook de vraag in
hoeverre zij den frisschen wind der wereldconcurrentie zullen kunnen
doorstaan. Met belangstelling wachten wij de lessen, die ons misschien
de naaste toekomst ten deze zal brengen.’86

Ook in Europa signaleerde Kröller grote veranderingen in het zakelijke
landschap. Het was alsof hij gesouffleerd werd door Joseph Schum peter,

De opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Zittend uiterst links 
C.A.P. van Stolk. Uiterst rechts Anton Kröller. In het midden met baard premier Cort van
der Linden. Rechts van hem: burgemeester Zimmerman van Rotterdam, minister Treub
en minister Loudon.
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de jonge Oostenrijkse econoom die in die dagen zijn eerste grote werken
publiceerde en sterk leunde op de sociale wetenschap om economische
ontwikkelingen te duiden, en een stuwende rol toedichtte aan de onder-
nemer.87 Analoog aan Schumpeters recentelijk verschenen Theorie der
wirtschaftlichen Entwicklung zei Kröller: ‘Kapitalist en ondernemer zijn
niet meer begrippen die zich dekken. Op politiek gebied zien wij steeds
grootere kringen der gemeenschap aan de politieke macht deelnemen,
en deze overdragen op aan deze gemeenschap verantwoordelijke leiders.
Eenzelfde verdemocratiseerende geest heeft ook het zakenleven door-
drongen. Bezit van kapitaal is tenslotte niets anders dan het recht tot uit -
oefenen van economische macht en het is een gelukkig verschijnsel, dat
deze macht voor een steeds groeiend aantal burgers toegankelijk wordt.’88

Ook hier ontbrak het hem aan de nodige zelfreflectie, want door de ge-
laagde ondernemingsstructuur van zijn eigen concern had hij de invloed
van kapitaalverschaffers juist zoveel mogelijk beperkt en was er van de-
mocratie bij hem in ieder geval geen sprake.
Kröller wees zijn toehoorders ook op de belangrijke rol van Neder -

landse handelslieden in het internationale spel, en daarbij putte hij
 duidelijk wel uit eigen ervaring. ‘Nog altijd, ja meer dan ooit, is de
Neder landsche koopman een wereld-koopman. In allereerste plaats in
verband met ons uitgebreid koloniaal bezit in Oost en West, maar toch
ook in meer algemeenen zin. Het gemis aan sterken politieken invloed
werkt hier niet zoo belemmerend als misschien velen denken. Daar mede
gaat toch gepaard, dat de andere volken in het optreden van Neder lan -
ders in hunne landen geen zucht tot politieke inmenging vreezen. En
als in internationale zaken om bijzondere – voor ons kooplieden nog al
eens duistere redenen, de politiek hoogtij viert – dan ziet men toch gaarne
den Hollandschen koopman of bankier als medeparticipant achter de
politieke schermen.’89

Kröller sloot zijn toespraak af met het motto dat nog vaak in zijn leven
zou terugkeren, namelijk dat de mens slechts een klein en nietig wezen is
dat weinig tot geen invloed kan uitoefenen op de loop der geschiedenis
en uiteindelijk slechts tot stof zal wederkeren. Kortom, een zakenman
moest zich niet te druk maken om grote principiële vragen, maar ge-
bruikmaken van de mogelijkheden die het leven bood. ‘Zoo moge dan
onze “Nederlandsche Handels-Hoogeschool” in ieder opzicht hare taak
vervullen. Zij kweeke kooplieden die, hoe samengesteld het moderne
zakenleven hun ook moge schijnen, van hunne Hoogleeraren geleerd
hebben, dat ook in dit samenstel vaste wetten den loop beheerschen en
dat wie op dit gebied aan den strijd des levens wil deelnemen, niet met
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kommernis, maar met liefdevolle belangstelling de eeuwige evolutie der
dingen moet trachten te begrijpen. Ik heb gezegd.’90

Het voordeel dat Nederlandse zakenlieden volgens Kröller in zijn toe-
spraak uit hoofde van de neutrale Nederlandse positie zouden moeten
kunnen genieten, bleek hem zelf in de loop van 1913 toch minder ten
deel te vallen dan hij had gedacht. Toen laaide namelijk de strijd om de
mijnen van Ouenza weer opnieuw en in volle hevigheid op. De onder-
handelingen over de spoorlijn in Algerije waren op niets uitgelopen. Welk
alternatief mijningenieur Carbonel, leider van de investeringsgroep rond -
om Ouenza, ook voorstelde, hij had het niet voor elkaar gekregen om
een akkoord met zijn medeaandeelhouders en het Algerijnse gouverne-
ment te bereiken.91 Ondertussen had onder invloed van de Marokkocri -
ses en een steeds sterker wordend links-nationalisme de Franse publieke
opinie zich geheel tegen Duitsland gekeerd. Politiek waren de gemoe-
deren zo hoog opgelopen dat uiteindelijk Krupp, als grote kanonnenfa-
brikant, uit het Carbonel-syndicaat was getreden om de chauvinistische
gemoederen tot bedaren te brengen.92

Anton Kröller was als kleine aandeelhouder in het consortium bepaald
niet behulpzaam geweest bij het vinden van een oplossing. Wel had hij,
waarschijnlijk vanwege de ondergeschikte positie in het syndicaat, zijn
directeur Joseph Portalis op een zijspoor gerangeerd en een nieuwe chef
van zijn kantoor in Parijs aangesteld, Gaston Drappier genaamd.93 Kröl -
ler had er alleen maar belang bij gehad dat er op 10 april 1913 – vijf jaar na
het sluiten van de gewapende vrede met rivaal Carbonel – geen akkoord
over de spoorlijn zou zijn, zodat de mijnconcessie weer aan de Franse
staat zou vervallen en de kaarten opnieuw geschud moesten worden.
‘Tien Kamerzittingen nog en Mijnheers werken gaat uitsluitend daar-
heen dat het voorstel niet in behandeling komt,’ had Helene in de zomer
van 1912 aan Sam van Deventer geschreven. ‘Lukt het Mijnheers mede-
werkers niet het parlement tegen te houden dan zijn er natuurlijk nog
allerlei bommen, maar het is gevaarlijk ze nu te laten springen, want ie-
dere bom neemt een stuk van je eigen voordelen mee.’94

Kröller wist zich inmiddels omringd door een heel kordon van infor-
manten en pleitbezorgers ter plaatse. De voorzitter van de Kamer van
Koop handel, de burgemeester van Bône, een gedeputeerde van het depar-
tement Constantine, en een machtige persmagnaat vormden zijn lokale
lobby in Algerije. In Parijs waren directeur Drappier en een Franse hoog -
leraar als juridisch adviseur in permanente staat van paraatheid. Ook
Maurice Colin, afgevaardigde van Algerije in de Franse senaat, die eerder
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als advocaat voor Müller & Co was opgetreden, behoorde tot de Kröller-
sympathisanten.95 Een maand later gooide hij ‘de eerste bom’ door een
lokale ingenieur in Algiers een rapport te laten publiceren dat tegen de
spoorlijn van Carbonel en consorten pleitte. ‘Het is merkwaardig, Sam,
wat voor een levenskracht, wat voor een gemoedsrust in hem is, als het
werkelijk op vechten aan komt.’96

Vlak voordat het ultimatum zou verlopen leek Carbonel toch nog een
akkoord met de Algerijnse gouverneur te hebben bereikt. Op de avond
van 6 maart 1913, terwijl Kröller examens van aspirant-consuls zat te
corrigeren, kwam er een telegram uit Parijs. Gaston Drappier meldde dat
in de Algerijnse kranten het bericht was verschenen dat Carbonel een
dertigjarige overeenkomst over de spoorweg met het gouvernement had
getekend. Nog dezelfde avond vertrok Kröller naar Parijs om van daar-
uit door te reizen naar Algiers. Met moeite kreeg hij gouverneur Jonnart
te spreken, die hem vervolgens echter weken liet wachten.97

Er was Kröller alles aan gelegen om de volledige controle te krijgen
over de veelbelovende mijn van Ouenza. Met zijn grote andere bezittin-
gen in Algerije en Spanje was hij een van de belangrijkste leveranciers
van hematiet, dat in Engeland nog altijd het meest gebruikte erts was, en
de mijnen in Bilbao begonnen zo langzamerhand uitgeput te raken.98

Vanaf dat moment zat hij dan ook doorlopend in Parijs en Algiers, en
zag zijn gezin nauwelijks meer.99 Hij leefde onder grote spanning en de
enkele keer dat hij thuis was, was hij niet te genieten. ‘Ouenza is erg kri-
tisch,’ schreef Helene. ‘Hij praat niet veel, toch voel ik een spanning in
hem. In moeilijkheden uit hij zich altijd weinig.’100 Maar ze zei ook ver-
goelijkend: ‘Mijnheer is […] kort en krachtig en vaak in de contramine,
terwijl ik toch voel, dat hij het niet meent.’101

De viering van hun 25-jarig huwelijk op 15 mei 1913 moest Anton mis-
sen. De zoons Bob en Toon namen thuis in Den Haag de honneurs waar.
Toen Helene ’s ochtends beneden kwam stonden er bloemen van het
personeel, bood een van de chauffeurs haar ‘een keurige ruiker’ aan, en
lag er een kaartje van kokkin Frau Schulze. Haar zwager Nico stond met
een grote bos bloemen op de stoep en had ‘een keurig, keurig houten
Boeddhabeeldje’ laten sturen. ‘Wel het mooiste dat ik heb.’ In de blauwe
kamer van Huize ten Vijver lag een telegram van Anton en stonden als
grote verrassing twee schilderijen op haar te wachten. Die had hij een
jaar eerder al stiekem voor haar gekocht. Het waren Treurende oude man
(‘At eternity’s gate’) van Vincent van Gogh en het bijna manshoge Portret
van Eva Callimachi-Catargi, door Helene ook wel ‘de vrouw in het wit’ ge-
noemd, van haar lievelingsschilder Henri Fantin-Latour.102



279

Er is later wel eens geschreven dat Anton over de twee schilderijen ge-
zegd zou hebben dat deze zijn huwelijk sym boliseerden. Het was mis-
schien gekscherend bedoeld, maar het bevestigde een hardnekkig beeld
dat de relatie tussen Anton en Helene moeizaam was.103 Maar er is juist
geen enkele aanwijzing dat een van beide echtelieden op dat moment
het huwelijk als slecht ervoer.
Helene was verrukt over de nieuwe aanwinsten en schreef aan Sam:

‘Ik ben er erg, erg gelukkig mee en zou bijna willen zeggen: ik hoef niets
anders meer te hebben: het is de sluitsteen; wat zou daar nog bovenuit
moeten komen?’104 Anton leek zich daarbij aan te sluiten, althans wat
het werk van Vincent van Gogh betrof. Weliswaar was het zeker niet de
allerlaatste Van Gogh die de Kröllers zouden aanschaffen, maar wat hem
betrof was het tijd voor het grootschalig investeren in de werken van de
volgende veelbelovende kunstenaar. Van William Degouve de Nunques,
een Belgische schilder die eveneens sterk door kunstleraar Bremmer werd
aangeprezen. De Kröllers bezaten al zes van zijn werken, en in maart van
dat jaar hadden ze er op een veiling in Duitsland nog acht weten te be-
machtigen.105 In zijn bondige schrijfstijl informeerde Kröller in die dagen
meermaals ongeduldig vanuit Parijs bij zijn echtgenote of ‘de 8 Gouve
d.N.s’ al gearriveerd waren.106

In juli 1913 kwam eindelijk het verlossende telegram uit de Franse

Treurende oude man (‘At eternity’s gate’) van Vincent van Gogh.
Portret van Eva Callimachi-Catargi van Henri Fantin-Latour.
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hoofdstad dat de Ouenzaconcessie van het oude consortium definitief
was ingetrokken.107 Om niet weer, na tien verloren jaren, in een eindelo-
ze onderlinge strijd tussen de potentiële mijnexploitanten te belanden,
besloten de Fransen de spoorwegconcessie los te koppelen van de mij-
nen. De gouverneur van Algerije nam zelf de aanleg van de spoorlijn op
zich en het ministerie van Openbare Werken in Parijs schreef een nieuw
biedingsproces uit.108 Vervolgens kreeg Kröller politiek de wind in de
rug. De nieuwe verantwoordelijke minister was geen vriend van de gou-
verneur-generaal in Algerije, die van meet af aan tegen Müller & Co was
geweest.109 Ook le directeur des mines bij het ministerie in Parijs, door
Kröller omschreven als ‘een strak, maar eerlijk man’, was op de hand van
Müller & Co. De tegenpartij noemde de ambtenaar ‘un protestant in-
flexible’.110

Geruggesteund door de miljoenen die hij net bij beleggers had opge-
haald, bood Anton Kröller de Fransen geen 75 centimes per ton gedol-
ven ijzererts maar één hele franc.111 Daarmee won hij de biedingsstrijd,
maar was de zaak nog allerminst beklonken. Buiten discussie stond in-
middels dat Kröller Franse medeaandeelhouders in Ouenza zou moeten
accepteren. Daar kon hij binnen de politieke constellatie van dat mo-
ment niet meer omheen. De Franse regering had hem 30 procent van de
aandelen aangeboden, en wenste 70 onder te brengen bij binnenlandse
aandeelhouders. Kröller stelde botweg de omgekeerde verhouding voor,
maar dat bleek geen haalbare kaart. De Algerijnse gouverneur dreigde
daarop met zijn ontslag. Hij zei, met veel gevoel voor actueel sentiment,
niet medeplichtig te willen zijn aan het vervreemden van nationaal ei-
gendom. ‘Met de ontvlambaarheid, de oppervlakkigheid en de geprik-
keldheid van het Fransche gemoed kan je je denken wat voor een storm
hier ware opgegaan!’ schreef Kröller aan het thuisfront.112

Indachtig de lessen van zijn oude leermeester Ernest Cassel, de man
die hem bijna twintig jaar eerder de eerste exclusieve verkooprechten
van de Zweedse mijnen had toegespeeld, ging Kröller gesprekken aan
met concurrenten van Creusot, en wist hij uiteindelijk een diverse groep
Franse staalfabrieken voor zijn consortium te interesseren.113 Voor Kröller
was niet het formele aandeelhouderschap van Ouenza bepalend, maar
wie de uiteindelijke macht in het bedrijf uitoefende. En nog belangrij-
ker: wie de exclusieve verkooprechten kreeg van het ijzererts, want daar
verdiende Müller & Co als handelsfirma immers zijn geld mee.
Uiteindelijk zou Kröller flink wat water bij de wijn moeten doen om de

macht over Ouenza in handen te krijgen. Hij ging akkoord met 45 pro-
cent van de aandelen voor de Fransen en 35 voor Müller & Co, plus 10 pro-
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cent die hij bij Müller-gezinde partijen mocht plaatsen. De overige 10
zou door de Franse regering bij Algerijnse (lees: Franse) banken ge-
plaatst worden, maar niet zonder Kröllers toestemming.114 Een van zijn
belangrijkste eisen was geweest dat Abel Carbonel, de man met wie hij al
sinds 1902 streed om Ouenza, met in zijn kielzog Creusot niet zou deel-
nemen in het nieuwe consortium. Die eis werd volgens zijn eigen zeggen
door de Franse regering ingewilligd.115 Maar of de aftocht van Car bo nel
en Creusot inderdaad het gevolg was van Kröllers eis, is de vraag. Eugène
Schneider, eigenaar van Creusot, liet tezelfdertijd aan de hoofdambte-
naar op het ministerie weten dat hij geen belangstelling meer had voor
Ouenza, nu de rol van de staalfabrieken gereduceerd was tot ‘une affaire
financière’.116Het uittreden van zijn rivalen betekende overigens wel dat
Kröller een miljoen francs aan Carbonel en consorten moest betalen als
vergoeding voor de investering in de bovengrondse mijn.117

Ook toen in het najaar van 1913 eindelijk overeenstemming was bereikt
over de aandelenverhoudingen bleven Franse tegenstanders de zaak
frustreren en traineren. Voor Kröller betekende het vooral een telkens
verlengd verblijf buitengaats. Terwijl hij midden december 1913 nog re-
kende op ‘rustige feestdagen thuis’ bracht hij de jaarwisseling zonder
zijn familie door in Parijs.118 ‘Lieve Moes,’ schreef hij op oudejaarsdag,
‘het is geen vroolijk uiteinde. Ik had een stille hoop Ouenza in 1913 ge-
heel en al klaar te kunnen afleveren, maar het is natuurlijk een willekeu-
rige dag – oudejaar – en de werkelijkheid stoort er zich niet aan. De
 gouverneur maakt het ons lastig. […] Heette het gisteren nog dat de sta-
tuten waren goedgekeurd, heden avond vindt nog een conferentie
plaats tussen den gouverneur en onze president. […] Maar we hebben al-
les met onze advocaat besproken, die mede gaat – het zijn niets dan chi-
canes. […] Het is een erg naar gesukkel, maar lang kan het niet duren. […]
Ik zal mijn geluk niet kennen als Ouenza werkelijk ten einde is.119

In januari 1914 werd de zaak-Ouenza eindelijk behandeld in het Fran se
parlement. Het kwam tot felle debatten in het toch al zo roerige Franse
parlement, waar kabinetten over elkaar heen buitelden. De nuchtere
Kröller had weinig waardering voor de wijze waarop de Fransen politiek
bedreven en vooral voor de manier waarop de socialisten elkaar onder-
ling naar het leven stonden. ‘Daar ze elkander dus niet op partijprogram-
ma’s en levensbeschouwingen kunnen attaqueeren, vallen ze elkander
persoonlijk aan,’ schreef Anton. ‘Voor den buitenstaander blijft er van al
dat geharrewar niet veel over.’ Hij had meer waardering voor de Engelse
politiek. Hij vond de Britten daadkrachtiger. ‘Mannen zijn het toch wel
– die Engelschen in leidende positie. Zij ontwijken geen verantwoorde-
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lijkheid – in tegendeel ze groeien ermede, terwijl hier Pontius Pilatius
in allerhand gestalten rondloopt.’120

De meest felle tegenstander van Müller & Co bleek het links-radicale
parlementslid Adhémar Péchadre. Hij beweerde bij hoog en bij laag dat
Müller & Co een stroman was van de Duitse staalindustrie. Hoewel dat
feitelijk onjuist was bleek hij voor het overige goed geïnformeerd. In
een langdurige parlementszitting legde hij nog eens uit dat deze zoge-
naamde Hollandse handelsonderneming oorspronkelijk uit Düsseldorf
kwam, maar om praktische redenen haar zetel ooit verplaatst had naar
Rotterdam. Minister Fernand David van Publieke Werken repliceerde
echter: ‘De heer Kröller heeft mij verklaard dat hij Hollander is en dat hij
de aandelen van zijn zwager de heer Müller, étant mort, heeft overgeno-
men. Sa maison est donc hollandaise.’121

Maar Péchadre gaf niet op. Hij zei: ‘Ik zal daarentegen aantonen dat
er Duitsers achter schuilgaan. Het huis Müller is in Europa de grootste
speculant en handelaar in ijzererts. Zij is zeer bekend: iedereen weet dat
zij greep heeft op de meerderheid van de mijnen in Duitsland, Rusland,
Zweden, Spanje en zelfs Frankrijk. Men heeft Müller zelfs de Franse
mijnen in Calvados gegeven, dat weet u heel goed.’122 Péchadre doelde op
de ertsmijnen in Normandië die Kröller samen met Gute hoff nungs -
hütte bezat.123 Maar Kröller en zijn grootste afnemer waren inmiddels
bepaald niet de enige belanghebbenden in dit gebied. Ook August Thys -
sen en andere Duitse staalfabrieken bezaten ertsmijnen in Normandië.
Zelfs Kröllers grootste Rotterdamse concurrent, erts- en kolenhande-
laar Jos. de Poorter, van wie hij tien jaar eerder de vertegenwoordiging
van de Noord-Zweedse mijnen had afgepikt, bezat een aantal mijnen in
Normandië waarmee hij concurrerende Duitse hoogovens beleverde.124

Péchadre ging vervolgens eindeloos door met zijn tirade tegen
 Mül ler & Co, waarbij hij geregeld werd bij- en afgevallen door voor- en
tegenstanders. Hij overdreef weliswaar schromelijk en zag complotten
waar ze niet waren – hij beweerde onder meer dat Kröller stroman was
voor Mannesmann in Marokko – maar de kern van zijn betoog was niet
 onjuist. Aan het einde ervan concludeerde hij: ‘De kwestie-Ouenza is 
in feite niets anders dan een bijzonder interessante episode in de strijd
tussen de grote staalbedrijven die zich willen ontdoen van een specu-
lant, en de laatste die probeert zijn afnemers te dwingen zijn erts te ver-
bruiken.’125

Kröller, die nu voor het eerst met naam en toenaam genoemd was,
bleef er beheerst onder, maar helemaal onberoerd lieten de aantijgingen
hem niet. Over het betoog van Péchadre schreef hij aan het thuisfront:
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‘Hij werd geheel persoonlijk en in de twee uren dat hij aan het woord
was, was de firma W.H.M.&Co en hunne poging om alle mijnen in han-
den te krijgen de hoofdschotel. […] De indruk die P. op de Kamer maakte
was slecht, maar toch vrees ik dat wat hij omtrent de macht onzer firma
zeide en vooral omtrent onzen wensch den verkoop en de bevrachtingen
te hebben, niet zonder indruk zal blijven.’126Minister David wist de zaak
uiteindelijk kundig door het verhitte parlement te loodsen, waarna
eind maart 1914 de Franse Raad van State de concessie goedkeurde, en
president Raymond Poincaré het decreet kon tekenen, waarmee de
Ouenzaconcessie officieel in de handen kwam van het consortium van
Müller & Co.127 Kröller schreef opgelucht: ‘Enfin, de moreele overwin-
ning is geheel aan onzen kant – en finantieel krijgen we wat minder dan
gehoopt – maar de commercieele leiding – verkoop en bevrachting – is
aan ons en dit speelt voor kwantiteiten van 1 à 1,5 millioen tons per jaar
en voor een menschenleeftijd en meer een groote rol.’ Aangezien het
toch nog wel even zou duren voordat de erts gedolven kon worden – met
de aanleg van de spoorlijn moest nog begonnen worden – meende
Kröller in de komende jaren uiteindelijk de meerderheid van de aande-
len alsnog wel bij elkaar te kunnen sprokkelen.128

Om de grootste overwinning uit zijn bestaan als ondernemer te vie-
ren, werden de commissarissen van de mijnbouwmaatschappij kort
daarna uitgenodigd voor een bezoek aan een aantal mijnen in Spanje en
Algerije. Kröller zelf had echter onmiddellijk zijn aandacht alweer ver-
legd naar het volgende project, de bouw van het kantoor in Londen. Hij
wilde secretaris De Bruijn van de mamm in zijn plaats meesturen. Het
was Helene die hem ervan moest overtuigen de reis zelf mee te maken,
en uiteindelijk vertrok Kröller met Piet Maclaine Pont en Willem Wes -
ter man en diens oudste zoon Marten richting Spanje. Monter schreef hij
vervolgens aan zijn vrouw: ‘Het reisgezelschap prettig – op den jongen
Westerman nog geen kijk – papa vroolijk en gemakkelijk. Pont in zijn
element – met een rucksack in den train de luxe, waaruit alles en nog wat
komt. Maar vol intellect en altijd raak in zijn opmerkingen en zonder
eenige opsmukking van eigen persoon.’129 In Madrid aangekomen be-
zochten ze de volgende ochtend het Prado, waarvan Kröller zei: ‘Dit is
werkelijk een eenige collectie maar men heeft er dagen voor noodig
want op een dag Murillo, Rubens, Vélasquez, Ribera, Goya en el Grecquo
[sic] etc is te zware kost. Ook was het er met den zondag erg vol, te vol
maar wat me trof, was het groote aantal burgermenschen, dat rustig de
schilderijen bekeek.’130

’s Middags stond een stierengevecht op het programma: ‘Westerman
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senior in het begin erg zenuwachtig zooals ieder die voor het eerst het
gevecht bijwoont. Ik krijg er langzamerhand genoeg van, want de slach-
ting van de paarden is walgelijk, hoe interessant het beeld ook is.’ Met
een trein zonder slaapgelegenheid reisden ze vervolgens van Madrid
naar de Cabargamijnen in Seron in het zuidoosten van Spanje, waarna
de tocht twee uur te paard verder de bergen in ging om de mijn te bezoe-
ken. Het gezelschap overnachtte in het kantoor bij de mijn. De volgende
dag ging de reis verder via Granada naar de mijnen in Algerije.131

Kröller zag in deze grote triomf tevens aanleiding om een opdracht te
laten te verstrekken aan een nieuwe kunstenaar. Bart van der Leck kreeg
via zijn echtgenote nu het verzoek een glas-in-loodraam te ontwerpen
voor het hoofdkantoor in Den Haag. Van der Leck was tot dan toe een
van de getalenteerde protegés van Bremmer geweest, zoals deze ook de
moderne kunstenaars Piet Mondriaan, Charley Toorop, Henri van Daal -
hoff en Jan Zandleven van een toelage voorzag.132 Nu trad Van der Leck
in dienst bij Müller & Co. Helene Kröller schreef tevreden: ‘30 gld per
week, maar al wat hij maakt is voor ons.’ Bart van der Leck vertrok voor
een aantal maanden naar Zaccar in het westen van Algerije om daar het
operationele mijnbedrijf van Müller & Co te bestuderen.133 (Afb. i)
De definitieve zege in Algerije was voor Kröller ook het moment om

definitief afscheid te nemen van Joseph Portalis, de man die vanaf de
eerste dag betrokken was geweest bij de ontwikkeling van de Algerijnse
en Franse mijnen en achter wie hij zich jarenlang had kunnen verschui-
len. Kröller was zich gaandeweg de moeilijkheden met Ouenza steeds
meer gaan ergeren aan Portalis. In 1909 had hij hem al onofficieel opzij
geschoven, en had zijn aandelen in Ouenza teruggekocht, maar nu de
zaken waren afgerond had Kröller hem zonder scrupules definitief de
wacht aangezegd. Vanuit Londen schreef hij aan Helene: ‘Ik heb nog een
paar minder aangename brieven te schrijven, want ik wil morgen met
schoon schip op kantoor komen. Portalis heeft dan toch “eieren voor
zijn geld gekozen”. Hij heeft gisteren Drappier bezocht en verklaard zijn
ontslag bij alle maatschappijen te zullen indienen. Mijn laatste brief
had hem au pied du mur gezet en hij heeft eindelijk gevoeld dat het spel
verloren was.’134

Voor Helene Kröller was de overwinning in Algerije aanleiding om
haar succesvolle echtgenoot ook nog eens te verrassen met een wel heel
bijzonder geschenk, dat zij hem op 15 juni 1914 wilde aanbieden. Dan
zou het precies vijfentwintig jaar geleden zijn dat Anton de leiding over
Wm.H. Müller & Co had gekregen. Samen met zijn particulier secretaris
Rein Verbeek – ‘een vreeselijke man, zonder tekst en altijd zijn persoon op
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no. 1’ – begon ze daarom in april van dat jaar plannen te maken om voor
hem een koninklijke onderscheiding aan te vragen.135

In het grootste geheim werden Haagse zakenrelaties aangezocht om
hun invloed aan te wenden. Op de ochtend van de vijftiende juni 1914
werd Anton Kröller ’s ochtends vroeg op het versierde kantoor verrast
door minister Willem Treub van Landbouw, Nijverheid en Handel. De
nrc schreef die middag: ‘De heer Treub richtte tot den heer Kröller eeni -
ge hartelijke woorden van waardering voor hetgeen door hem in […] 25
jaren vooral op het gebied van handel, scheepvaart en mijnbouw was tot
stand gebracht. Zijne Excellentie deelde den heer Kröller tevens mede,
dat het Hare Majesteit behaagd had hem te benoemen tot commandeur
in de orde van Oranje Nassau, en overhandigde den jubilaris persoonlijk
het commandeurskruis.’136

Het was waarschijnlijk ook bij deze gelegenheid dat Kröller zich bij
hoge uitzondering liet fotograferen. Er waren tot die tijd geen officiële
foto’s van hem in omloop geweest. Trots poseerde hij nu staand voor de
marmeren schouw van het luxueuze kantoor aan het Lange Voorhout,
en stijfjes zittend in een leunstoel, strak in de lens kijkend. Het waren de
eerste en meteen ook de laatste staatsieportretten die hij van zichzelf liet
maken. Het werden, bij gebrek aan alternatief, ook de bekendste beelden
van hem, met zijn typische ronde hoofd en zijn enigszins verbaasde, emo -
tieloze blik. Kröller was nu eenmaal niet erg fotogeniek. Van zijn spran-
kelende, helderblauwe ogen en zijn levendige mimiek, waarmee hij altijd
zo veel indruk op zijn toehoorders maakte, was op de foto’s niets te zien.

Staatsieportretten van Anton Kröller.
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’s Avonds was er een diner in Huize ten Vijver, waar een select gezel-
schap rond de tafel zat. Het was samengesteld door Helene. Kröllers drie
zoons waren daar vanzelfsprekend bij, evenals vertrouweling Van De -
ven ter. Kröllers dochter en schoonzoon Paul Brückmann waren er even
vanzelfsprekend niet. Van de familie had Helene sr. ook nog even over-
wogen haar schoonzuster en zwager in Hilversum en Pauls broer Kurt
uit te nodigen, maar toen ze hoorde dat deze geregeld contact hadden
met haar dochter en schoonzoon besloot ze hen van de lijst te schrappen.
Daardoor was uiteindelijk van Antons kant alleen zijn broer Nico aan -
wezig.137

Helene had de avond tot in de puntjes geregisseerd, waarbij iedereen
geacht werd de jubilaris feestelijk toe te spreken. Vooral voor advocaat
en Tweede Kamerlid Joseph Limburg was dat een lastige opgave, want
hij behoorde nog maar net tot Kröllers entourage. Limburg was lid van
de vrijzinnig democraten en fungeerde, sinds Antoine Plate geen parle-
mentslid meer was, als zijn nieuwe adviseur op politiek terrein. Lim -
burg had Helene enige dagen tevoren om wat suggesties gevraagd. ‘In
het kort zou ik het zo samenvatten,’ schreef zij terug, ‘Kröller is vastbe-
raden, doelbewust en groeit in den strijd. Hij heeft een helderen, kriti-
schen kijk op menschen en dingen, veel takt in den omgang en opge-
wektheid bij zijn werk. Hij baseert zijne handelingen op kennis en is
vijand van alles, wat naar speculatie zweemt. Hij is vlug met de pen; zijn
oordeel grondt zich op cijfers en nooit op een meening.’
Helene gaf Limburg een overzicht van de activiteiten van Müller &

Co. IJzererts uit Zweden en Algerije. Graan uit Zuid-Amerika en Roe me -
nië. Hout uit Rusland. Goud uit Siberië. Zeegras uit Australië. Wol en
mimosaschors uit Zuid-Afrika. Daarna beschreef ze de persoonlijke ver-
diensten van haar echtgenoot, waarbij duidelijk was dat zij een heroïsch
beeld van hem wilde schetsen. Ze prees terecht Kröllers pionierschap op
het gebied van mijnfinanciering in Nederland, maar wist waarschijn-
lijk niet hoezeer beleggers zich door hem in de luren lieten leggen. ‘Zeer
van beteekenis en toch weinig opgemerkt’ was volgens Helene ook de
apaiserende rol die haar echtgenoot bij ‘de verschillende strikes’ had ge-
speeld, waarmee hij ‘voorgoed rust bracht in Rotterdam’s havenbedrijf’.
Ze beschreef vervolgens de constructieve rol die Anton in haar ogen had
gespeeld bij de totstandkoming van het scheepvaartkartel op de Noord -
zee, dat hij ‘na jarenlange hopelooze concurrentie, eindelijk tot stand
bracht en bestendigde’.138

Vanzelfsprekend kwam ook Ouenza nog even aan de orde, een mijn
waarvan Helene zei dat deze ‘waarschijnlijk eenmaal tot de grootste op
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aarde’ zou behoren. ‘Wie Kröller gadegeslagen heeft in dien jarenlange
strijd om deze te veroveren, leerde pas zijn heele kracht, zijn volhardend
vermogen en zijne diplomatieke talenten ten volle kennen.’ Helene ein-
digde haar schets met de bouwactiviteiten van haar man. ‘Het plan van
Kröller is, niet alleen hier en in het buitenland outillage-kantoren te
bouwen, maar zijne firma uit te bouwen en zich Nederland’s moderne
bouwkunst daarin te laten uitspreken, d.w.z. Nederlandsche monu-
menten te stichten, die eeuwen zullen doorstaan.’139

Teksten met gelijkluidende inhoud, vergezeld van Kröllers rede bij
de opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool en het bijna
twintig jaar oude interview uit de Hollandsche Revue, dat volgens Helene
nog altijd zijn waarde behouden had, vonden vervolgens hun weg naar
de bevriende kranten Het Vaderland en de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
die deze tamelijk klakkeloos overnamen en op de heugelijke dag zelf af-
drukten. Op hun beurt namen in de loop van de week het Rotterdamsch
Nieuwsblad, La Gazette de Hollande in het Engels en Frans, en de Deutsche
Wochenzeitung für die Niederlande und Belgien het nieuws vrijwel ongewij-
zigd over. Ook de Haagsche Post, toen nog een economisch weekblad, be-
steedde aandacht aan Kröllers jubileum en sprak blijdschap uit over de
overvloedige aandacht van de pers voor het jubileum van deze succes-
volle zakenman, in een land dat normaal gesproken volgens haar niet
aan ‘hero-worship’ deed.140

Het was allemaal het werk van Anton Kröllers liefhebbende echtge-
note, geassisteerd door secretaris Verbeek en Sam van Deventer. Voor zo-
ver na te gaan was er geen enkele bemoeienis van de jubilaris zelve bij dit
geslaagde pr-offensief, noch bij de aanvraag van het lintje. Kröller bleef
persoonlijk nu eenmaal liever buiten de publiciteit, en het is maar de
vraag in hoeverre hij deze stortvloed van aandacht kon waarderen. Het
Amsterdamse Algemeen Handelsblad en Het Nieuws van den Dag publiceer-
den geen beschrijvingen van de jubilerende captain of industry uit de
Maasstad. Zij volstonden met het overnemen van de vermelding van de
koninklijke onderscheiding uit de Staatscourant.141

Tijdens het diner die avond volgde de ene toespraak na de andere,
precies zoals Helene het gewild had. Antons broer Nico keek terug op
zijn kinderjaren en typeerde de benjamin van de familie daarbij humo-
ristisch als de kleine heerser die ook vroeger al eerst zijn charmes inzette
om zijn zin te krijgen om vervolgens in drift te ontsteken als dat niet
bleek te werken. Trots was Nico op de wijze waarop zijn broer, die hij om-
schreef als een onversneden workaholic, de naam van de eenvoudige
 familie Kröller in korte tijd zo groot had gemaakt.142
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Evenals Nico complimenteerde Joseph Limburg Kröller vervolgens
met de overwinning in Ouenza en vergeleek hem zelfs met Karel v in
wiens rijk de zon nooit onderging. Hij vroeg zich grappenderwijs af of
het geen goed idee was de koningin om naamsverandering te vragen:
‘Anton Kröller van Ouenza’ leek hem wel aardig.143 Bankier Willem Wes -
terman prees daarna Kröllers warme persoonlijkheid, maar ging daarin
veel verder dan de vorige sprekers. Westerman gaf een speech die veel
weg had van een liefdesverklaring. ‘Met de komst in mijn leven van
Kröller, ik heb altijd dat gevoel gehad, is er daarin iets veranderd. […] Ik
heb nooit intieme vrienden gehad, van die menschen, waar ik het gevoel
van had, dat ik ze miste, wanneer ik ze een tijdlang niet gezien had. Voor
het eerst kreeg ik dat, toen ik Kröller goed leerde kennen en toen we
groote zaken samen begonnen te doen. Dat gevoel is geleidelijk sterker
geworden. En Kröller heeft het mij zoo makkelijk gemaakt, omdat hij
altijd zoo goed begreep, waar de persoonlijke relatie ophield en de zake-
lijke begon. Zoodoende kwam er nooit verwarring tusschen den vriend
en den bankier.’144 Kröllers vroegere mentor Antoine Plate ten slotte, die
hem, na broer Nico, het langste kende, was minder persoonlijk. Hij prees
Kröller vooral om zijn zakelijke veelzijdigheid en noemde het succes
van de jubilaris ‘ten volle verdiend’.145

Zowel Plate als Westerman roerde in zijn toespraak ook de relatie van
Kröller met zijn zoons aan. Beiden meenden te weten dat het zijn vurige
wens dat zij hem eens zouden opvolgen. Maar impliciet maakten de
sprekers ook duidelijk dat geen van hen de capaciteiten daartoe bezat.
Anders dan de zoons van Plate en Westerman, die moeiteloos universi-
taire studies voltooiden en daarna hun draai in de bovenste regionen
van de samenleving vonden, waren de jongens Kröl ler geen hoogvlie-
gers.146Toon stond door zijn gebrekkige intellect al geheel buiten discus-
sie. Maar ook Wims capaciteiten waren twijfelachtig. Het was weliswaar
zijn eigen vader geweest die hem in zijn laatste jaar van school had ge-
haald, maar Wim had evenmin op school hoge cijfers gehaald. De zeven-
tienjarige Bob zat nu op het Nederlandsch Lyceum in Den Haag, maar
ook hij moest met bijlessen door zijn school heen gesleept worden.147

Naast een gebrekkige intelligentie leden de zoons van Anton en
Helene Kröller onder een weinig eenduidige opvoeding. Helene Kröller
was bedilzuchtig, kritisch en veeleisend ten opzichte van haar kroost,
maar had tegelijkertijd weinig met het moederschap uit te staan. Ze zet-
te zich er eerder tegen af. Toen zij in die tijd eens bezoek kreeg van twee
dames uit de betere kringen in Rotterdam die zij nog kende uit de lagere-
schooltijd van haar kinderen, luidde haar verheven oordeel: ‘Echte Hol -
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landsche huismoeders […]. Wat voelde ik ze vreemd en ver van mij af. […]
wat is hun kringetje toch klein, boven hun gezin komen hun gedachten
niet uit. Zoo gezellig en goedig zij zijn, zoo rond en dik zijn zij ook ge-
worden – waarom gaat dat toch altijd samen!’148 En over het feit dat haar
kinderen niet uit zichzelf voldeden aan haar ideaalbeeld zei ze: ‘Het is
een vreemd […] bijna wreed verschijnsel in de natuur, dat zij onze kinde-
ren niet meer naar ons toe vormt.’149

Anton Kröller was evenmin een vader om jaloers op te zijn. Zo harte-
lijk en vrolijk als hij vaak buitenshuis was, zo autoritair, ongeduldig en
weinig empathisch kon hij binnenskamers zijn. Hij leefde louter en al-
leen voor zijn bedrijf en had voor zaken als opvoeding en vorming geen
belangstelling. Hij was zelden thuis en bracht zijn schaarse tijd in Huize
Ten Vijver het liefst door met de krant, of in stilte, om na te denken over
zaken en, zoals hij het zelf noemde, tot ‘onbevangenheid’ te komen.150

Kröller communiceerde nauwelijks met zijn kinderen. Dat liet hij over
aan zijn echtgenote. Het enige wat ze van hem kregen was geld, waar-
over hij in overvloed beschikte, waardoor ze tegelijkertijd stierlijk ver-
wend waren. Zeer tegen de zin van hun moeder bleek Toon begin jaren
tien bijvoorbeeld opeens een ‘stoomfiets’ – een motor – te hebben ge-
kocht, Wim zelfs een eigen auto.151 Tijd om zijn zoons zelf iets bij te
brengen maakte Kröller niet. Veelzeggend waren de woorden die de 22-
jarige Wim tijdens het diner sprak. In de bijna zes jaar die hij bij Müller
& Co werkte, zo vertelde hij de gasten, had hij ‘nog geen uur lang over
zaken gesproken’ met Kröller. ‘En ik geloof, dat eene uur nog met tegen-
zin van vader.’152

Wim en Bob Kröller toonden tijdens hun toespraken een uiterst nede-
rige, dociele houding ten opzichte van hun vader. Na veel omhaal zei
Wim te beseffen dat ‘de capaciteiten, die vader heeft, niet licht weer in
één persoon vereenigd gevonden worden’.153 Bob ging nog een stapje
verder en sprak: ‘Vader, ik wilde U bij deze gelegenheid gaarne zeggen,
dat ik hoop, dat wij U later op kunnen volgen, maar wanneer U ons daar-
voor niet in staat acht, dan zullen wij U niet hardvochtig, maar recht-
vaardig vinden, als u ons in Uw zaak niet wilt hebben.’154

Opmerkelijk was dat, anders dan hun zus en zwager, de beide jongste
zoons juist veel waardering hadden voor Sam van Deventer, die steeds
meer een spilfunctie binnen de slecht communicerende familie begon te
vormen. Wim, die na Bremen nu samen met Sam in Londen woonde, zei
over hem: ‘Van Deventer heeft al reeds de bewijzen gebracht van wat hij
kan en wat hij wil en ik wil hier aan tafel wel even zeggen – waar dit wel
eens tegengesproken of anders uitgelegd wordt – dat vader en moeder
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en de broers en ik heel veel in Sam apprecieeren, en dat ik hoop dat hij
nog heel lang ons terzijde zal staan.’155 Ook van de Bob kreeg Sam expli-
ciet een pluim ‘voor alles wat hij voor de zaak en voor ons jongens ge-
daan heeft’.156

Aan het einde van het feestelijke diner werd het gezelschap vergast op
een presentatie van kunstdocent Bremmer, die met zijn bekende licht-
beelden de genodigden vol trots het ontwerp van het Holland House in
Londen toonde. Het was een uiterst modern ontwerp geworden, strak,
sober en regelmatig. Architect Berlage, eveneens genodigde, sprak slechts
een kort woordje, waarin hij Kröller dankte voor ‘de aanbieding’ die hij
hem gedaan had om tien jaar lang voor Müller & Co gebouwen te ont-
wikkelen. Hij prees Kröller voor het feit dat hij datgene wat hij ‘in mate-
rieele richting’ tot stand had gebracht nu ook ‘in esthetischen vorm’ wil-
de laten ‘manifesteeren’. ‘Ik ben u er dankbaar voor en zal de taak naar
mijn beste krachten vervullen.’157

Bremmer hield vervolgens een lang en lyrisch betoog waarin hij de
gastheer loofde voor zijn niet aflatende financiële ondersteuning van de
verzamelwoede van zijn echtgenote en haar adviseur. ‘Wel is het initia-
tief van Mevrouw uitgegaan,’ sprak Bremmer, ‘maar met Uwe groote
weidschheid van blik, steunt U dit pogen en willen.’ Als Kröller zich wat
meer zou verdiepen in de collectie, zo zei Bremmer veelbetekenend, dan
zou hij zelf zien ‘dat de verzameling van Mevrouw van dezen tijd is,
groeiende in deze tijd en werkelijk het nieuwe geeft’.158

Vervolgens stak Bremmer de loftrompet over het ontwerp van het
Holland House. ‘Hier ziet men dan het ontwerp voor het eerste groote
werk, dat in majesteit van bouw de meest aaneengesloten helderheid is,
die ik in het werk van den Heer Berlage tot nu toe gezien heb. Dezelfde
schoonheid is ook te vinden in de Beurs te Amsterdam, maar is daar nog
bezig zich te ontwikkelen; en neemt men de evenwijdigheid der lijnen,
al het verticale dragen, dat men in de gootpijpen van de Beurs vindt, dan
ziet men, dat hier toch een heel ander principe aanwezig is. Waar Berlage
toendoor den nood gedrongen, als pionier van het nieuwe er op bedacht
was, om alles te ontzeilen wat leelijke aanplakkerij is, vindt men hier een
regelmatig voelen en voorstellen van den bouwmeester, in een nieuwe be-
leefde evenredigheid ontstaan.’ Bremmer ging zelfs zover dat hij het
Hol land House vergeleek met het paleis op de Dam. ‘In het verticale der
lijnen door de twee verdiepingen heen, het simpele opereeren met de
massa’s steen, bestaat overeenkomst en gelijkgestemdheid met het werk
uit de 17de eeuw, toen men ook den zin had voor het eenvoudige, grote,
klare.’159
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Maar leermeester Bremmer kon met zijn lichtbeelden van het Hol -
land House zijn publiek niet tonen wat Kröller en zijn echtgenote aan-
vankelijk voor ogen stond in Londen, namelijk een groot rechthoekig
gebouwenblok dat vrijwel de gehele hoek van de l-vormige Bury Street
besloeg. Bremmer kon slechts de lange gevelrij laten zien, aan één zijde
van de straat, en nog een klein stukje om de hoek. Kröller was er uitein-
delijk niet in geslaagd om zijn collega-graanhandelaar Bunge ervan te
overtuigen aan het grote Londense project deel te nemen. Tegen Helene
had hij gelogen over de terugtrekking van Bunge, en deed hij het voor-
komen alsof hij de eigendom wel degelijk verworven had, maar zelf be-
sloten had om het hoekpand weer te verkopen.160 Desondanks besloot
Kröller de bouw voort te zetten, waardoor het Holland House zijn merk-
waardige vorm kreeg en om een sterk in stijl afwijkend pand heen ge-
bouwd werd. Waarom Bunge & Co niet wilde deelnemen aan het onroe-
rendgoedproject van Anton Kröller is onbekend. De archieven van de
onderneming, die uitgroeide tot een van de grootste graanhandelshui-
zen ter wereld, blijven tot op de dag van vandaag gesloten.161

Helenes eigen redevoering hij het jubileumdiner ten slotte was voor-
al ontroerend. Hij ging over de dagen dat zij in Düsseldorf als net 18-jarig
meisje door haar vader vriendelijk doch dringend verzocht werd toch
alsjeblieft met Anton Kröller te trouwen. Wilhelm Müller had toen in
zijn eigen landstaal de betekenisvolle woorden gesproken: ‘Helene, als
je het eenigszins doen kunt, doe het, want ik kan hem niet missen.’ Het
gaf, een kwarteeuw na dato, vooral aan wat voor een uitstekend onder-
handelaar Kröller al op jonge leeftijd geweest was.
Maar daar sprak Helene Kröller niet over. Vol bewondering voor haar

succesvolle echtgenoot extrapoleerde ze de woorden van 26 jaar terug

Ontwerp en plattegrond van het Holland House (rechtsonder het perceel van Bunge & Co). 
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naar het heden en concludeerde dat waar het ook in het leven was, of het
nu in de familie was, bij de zaak, in de Rotterdamse haven, of bij de bui-
tenlandse ertsmijnen, niemand kon eigenlijk zonder Anton Kröller. Tel -
kens en overal klonk volgens haar: ‘Wij kunnen hem niet missen!’162

Kröllers eigen toespraak van die avond, als hij die al hield, werd he-
laas niet bewaard. Achteraf bezien zou echter zijn 25-jarig jubileum het
voorlopige eindpunt markeren van de onstuimige opmars van deze ener -
gieke, intelligente, maar minstens zo agressieve, niets ontziende onder-
nemer, wiens innerlijke drijfveer het was te winnen en te heersen, bij
voorkeur alleen. Een nieuwe, uiterst turbulente periode stond op het
punt van aanbreken, want terwijl Helene Kröller nog druk bezig was met
het versturen van bedankbrieven aan de gasten van het geslaagde diner,
werd in Sarajevo kroonprins Franz Ferdinand doodgeschoten.



iv
Oorlog (1914-1918)
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9 
Contrabande

Op 31 juli 1914, drie dagen nadat Oostenrijk Servië officieel de oorlog had
verklaard, stond Helene Kröller op het station in Den Haag te wachten op
haar man. De nachttrein uit Berlijn arriveerde echter zonder haar echt-
genoot. ‘Een witkiel’, zoals zij hem noemde, kwam haar vertellen dat
haar wederhelft vertraagd was. Onverrichterzake ging ze naar het kan-
toor van Müller & Co aan het Lange Voorhout, waar zij twee telegrammen
aantrof. Om zeven uur de vorige avond had Anton geseind ‘toestand on-
gunstiger’, om twaalf uur ’s nachts gevolgd door ‘toestand hoogstgespan -
nen, kan nog niet vertrekken’. En terwijl ze de berichten las, kwam een
derde telegram binnen. Kröller had in Berlijn verwarrende berichten op-
gevangen waaruit bleek dat de Nederlandse regering in Rotterdam goe-
deren bestemd voor Duitsland, waaronder graan, tegenhield.1 Hij vroeg
dringend tegenbericht en gaf zijn secretaris Rein Verbeek opdracht op het
ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel te gaan informeren.2Ook
Kröllers vaste bankier Westerman van de Rotterdam sche Bank was inge-
schakeld om te zorgen dat er geen geldkrapte bij Müller & Co zou ont-
staan. De effectenbeurs was al een week eerder wegens grote koersval in
het buitenland gesloten, waardoor ook de geldmarkt tot stilstand was
gekomen.3Westerman raadde Kröller aan zo weinig mogelijk geld te vra -
gen, maar ‘als het noodig is kan de firma op ons rekenen’.4

Anton Kröller was in Berlijn om te onderhandelen over de levering
van Amerikaanse tarwe aan de Duitse regering. In het voorjaar van 1914
waren er zonnige vooruitzichten voor zijn tot dan toe verliesgevende
graanzaken ontstaan nadat de Duitse consul Carl Gneist in Rotterdam
contact met hem had opgenomen. Gneist vroeg Müller & Co te helpen de
graanvoorraden van Duitsland op peil te brengen voor het geval er oorlog
zou uitbreken. Terwijl hij zelf in Parijs en Algerije zat om zijn mijnbe-
langen veilig te stellen, had hij doorlopend instructies aan zijn Londense
kantoordirecteur Ernst Rogenhagen gegeven. Sam van De ven ter stuur-
de hij naar Berlijn.5 Kröller had zich in februari 1914 ook nog persoonlijk
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bemoeid met het tegenhouden van wel heel ongelukkige plannen van de
Nederlandse regering om in geval van oorlog geen goederen naar Duits -
land door te voeren. Tot concrete graanzaken met de Duitse regering was
Kröller destijds echter niet gekomen, omdat financiering ontbrak en de
internationale spanningen kortstondig weer luwden.6

Samen met de Rotterdamsche Bank was Kröller vervolgens nauw be-
trokken geweest bij de oprichting van de Hollandsche Bank voor Zuid-
Amerika, bedoeld om graanexport uit Argentinië te financieren.
Zakenpartners in de nieuwe handelsbank waren collega-graanhande-
laar Bunge & Co, de Holland-La Plata Hypotheekbank, de Koninklijke
Hollandsche Lloyd en de Antwerpse rederij Bracht – de laatste opgericht
door een schoonzoon van Edouard Bunge – en beide varend op Zuid-
Amerika. De Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika kreeg een eigen
kantoor in Buenos Aires en heette daar Bancolanda.7 Op 28 juli 1914, de
dag waarop Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog verklaarde, kreeg
Kröller bezoek van diezelfde Duitse consul, die opnieuw over graanle-
veranties wilde spreken. Hij was nog diezelfde avond naar Berlijn afge-
reisd. In de nacht van 30 op 31 juli 1914 sloot hij een contract voor de leve-
ring van honderdduizend ton graan.8

Of het bestelde graan, dat via Rotterdam naar Duitsland zou worden
doorgevoerd, wel daadwerkelijk ooit zijn bestemming zou bereiken,
was uiterst onzeker. Binnen het volkenrecht en de internationale ver-
dragen was graan een lastig onderwerp. De Akte van Mannheim uit 1868
garandeerde in principe de vrije doorvoer van goederen over de Rijn,
maar tegelijkertijd hadden oorlogvoerende landen het recht om contra-
bande – oorlogsmaterieel bestemd voor de vijand – aan te houden. Bij de
vele conflicten in Europa in de voorgaande veertig jaar hadden neutrale
landen hier telkens problemen mee gehad. In 1907 was op de Tweede
Vredesconferentie in Den Haag daarom besloten in Londen een aparte
bijeenkomst te beleggen om betere afspraken te maken over de positie
van neutrale landen in oorlogstijd. In de Declaratie van Londen was ver-
volgens vastgelegd dat er twee soorten contrabande te onderscheiden
vielen. Absolute contrabande had betrekking op goederen die alleen een
militair doel konden dienen. Onder relatieve of conditionele contrabande
werden goederen verstaan die zowel voor militaire als civiele doelein-
den gebruikt konden worden. In principe mocht alleen absolute contra-
bande door een oorlogvoerend land tegengehouden worden op verden-
king van bestemming voor de vijand. De Engelsen, die de Declaratie van
Londen door politiek getalm nooit geratificeerd hadden, vaardigden di-
rect na het uitbreken van de oorlog een decreet uit met daarin contra-
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bandebepalingen die grotendeels overeenkwamen met het verdrag, maar
behielden zich het recht voor om de lijst van verboden goederen te allen
tijde uit te breiden. Daarvan zouden ze nog veelvuldig gebruikmaken.9

Nu was het lastige van graan dat het – net als tegenwoordig olie – vaak
al varend verkocht werd en dat de cognossementen daardoor geen ont-
vanger of land van eindbestemming vermeldden. Uit de ladingspapie-
ren viel niet af te lezen voor wie het graan uiteindelijk bedoeld was. Ze
luidden ‘aan order’.10 De Britse regering had zich door een lokale Engel se
graanhandelaar laten uitleggen dat in vredestijd ongeveer 10 procent van
de Rotterdamse graanoverslag voor Nederlandse consumptie bestemdwas
en de rest voor Duitsland, maar nu de oorlog was uitgebroken kon zij er
gevoeglijk vanuit gaan dat al het graan met bestemming Rotterdam
door gevoerd zou worden naar de oosterburen.11

Binnen de Nederlandse regering bestond in eerste instantie geen over-
eenstemming over de omgang met het Duitse graan. Toen de kapitein
van een Brits schip weigerde zijn lading bestemd voor Duitsland in Rot -
terdam te lossen, meende minister van Oorlog Nicolaas Bosboom deze
terstond te moeten laten veilen, terwijl minister Treub van Landbouw,
Nijverheid en Handel het graan opeiste voor binnenlands gebruik. Hij
was bang dat het bij veiling alsnog opgekocht zou worden door Duit -
sers, wat tot problemen met de Engelsen zou leiden. Rotterdamse graan-
handelaren die hem erop wezen dat het tegenhouden en opeisen van het
graan een schending van de Akte van Mannheim betekende en door de
Duitsers kon worden geïnterpreteerd als een vijandelijke daad, werd
door Treub autoritair te verstaan gegeven: ‘Gij zult het wel aan mij wil-
len overlaten.’12

Willem Treub was de meest daadkrachtige minister in het minder-
heidskabinet-Cort van der Linden dat een jaar eerder was aangetreden.
De 55-jarige jurist was begonnen als advocaat en notaris in Amsterdam,
waar hij vervolgens ruim tien jaar wethouder en hoogleraar staatshuis-
houdkunde was geweest. In 1905 verhuisde hij naar Den Haag om zich
voor het landsbelang in te zetten, waarbij hij zich vooral bekommerde
om fiscale en economische kwesties. Hij was onder meer voorzitter ge-
weest van de eerdergenoemde ‘Staatscommissie over de Werkeloos heid’,
waar Kröller zijn warrige advies over de hoogovens aan had uitgebracht.
Aan de voortvarende wijze waarmee hij zaken placht aan te pakken, dank-
teTreub binnen het kabinet al snel de bijnaam ‘minister Voorwaarts’.13

Tien dagen na het uitbreken van de oorlog was Willem Treub door ko-
ningin Wilhelmina gevraagd voorzitter te worden van het Koninklijk
Nationaal Steuncomité 1914.14 Hierin zaten vertegenwoordigers van de
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meest kwetsbare groepen in de samenleving: armen, werklozen, arbei-
ders, vrouwen en boeren. Getroffenen van de oorlogsomstandigheden
konden zich bij het comité melden. Er was tevens een subafdeling ge-
vormd die ervoor moest zorgen dat de distributie van levensmiddelen
goed bleef functioneren. Deze werd bemand door de directeur van de Ver -
eeniging der Nederlandsche Gemeenten en de zakenlieden Anton Kröl -
ler, Antoine Plate en industrieel Frans Waller van de Gist- en Spi ri tus -
fabriek uit Delft.15

Nederland was ondertussen in een logistieke chaos veranderd. Bin -
nenlands waren de meeste treinen opgeëist vanwege de mobilisatie.
Belgen vluchtten de Nederlandse grens over. Amerikanen en Britten van
overal uit Europa probeerden via Nederland het continent te verlaten.
Treinstations puilden uit, het goederenvervoer lag grotendeels stil. Om
woeker te voorkomen waren maximumprijzen afgekondigd.16 Met wat
voor problemen Nederland, als grootste leverancier van landbouwpro-
ducten aan Engeland en Duitsland, zich op dat moment geconfronteerd
zag, beschreef Kröllers echtgenote treffend in een van haar brieven. ‘Mijn -
heer en Plate zijn heden weer tot een conferentie bij Treup [sic] en wel in
hoofdzaak om te zien dat die streken waar het voedsel bederft en die niet
aan het water liggen toch eenig middel van vervoer krijgen. Het schijnt
dat het vaststellen van prijzen door de regeering een groote misstap is
geweest. Daardoor zat, bij de tegenwoordige ongunstige omstandig -
heden voor niemand meer eenig verdienste in de negotie en men deed en
doet liever niets. De varkens worden verkocht tot bespottelijke prijzen,
eieren hebben geen waarde meer, visch wordt niet meer gevangen en van
de Zuiderzee niet meer vervoerd. In het Westland verrot groente en fruit,
terwijl men spoedig aan alles gebrek zal hebben.’17

Vermoedelijk was Anton Kröller bij het comité gehaald door zijn oude
zakenvriend Antoine Plate, die zich bij het uitbreken van de oorlog
spontaan bij Treub gemeld had om zijn diensten aan te bieden.18 Kröller
wist meer van voedseltransport dan Plate. Zijn Batavierlijn was immers

Advertentie in nrc
15 september 1914.
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al jaren intensief betrokken bij de export van Nederlandse landbouw-
producten naar Engeland. Bovendien had Müller & Co als een van de
weinige ondernemingen haar hoofdkantoor in Den Haag, waar Kröller
ondertussen meer dan genoeg ruimte bezat. Hij stelde onmiddellijk
zijn burelen ter beschikking voor vergaderingen tussen vertegenwoor-
digers van de regering en Amsterdamse en Rotterdamse reders, die het
meest direct met de vervoersproblematiek te maken hadden.19

Net als de Rotterdamse graanimporteurs was ook Anton Kröller on-
middellijk opgekomen tegen het wat al te voortvarende idee van minis-
ter Treub om in strijd met de Rijnvaartakte het Duitse graan tegen te
houden en zelf op te kopen. In Huize ten Vijver was men zelfs buitenge-
woon kritisch over het beleid van de minister, die klaarblijkelijk niet in
de gaten had hoe groot de Duitse belangen inmiddels waren bij de door-
voer van graan via Rotterdam. ‘Ik kan je niet al de bijzonderheden ver-
tellen, maar het is goed, dat Plate en Mijnheer achter de schermen naast
Treub staan,’ schreef Helene Kröller. ‘Men doet de onverstandigste din-
gen en gisteren heeft Mijnheer dag en nacht gewerkt om weer goed te
maken. Er zijn al scherpe woorden gevallen, maar daarover later. Mijn -
heer is in zijn element. Het laatste besluit is, dat de regeering voor alle
gemeenten in het land graan koopt en deze afnemers worden naar mate
er molens en verbruikers zijn.’20

Met dat laatste doelde zij op de beslissing van de regering om voor de
binnenlandse voedselvoorziening geen enkele onduidelijkheid te laten
bestaan over de bestemming van het graan en de inkoop ervan zelf ter
hand te nemen. Het was een pragmatische oplossing van Kröller geweest,
zoals die wel vaker aan zijn brein ontsproten. Hij sloeg er een aantal vlie-
gen in één klap mee. Nederland zou de binnenlandse graanvoorziening
veiligstellen en woeker voorkomen. Maar het zou er ook voor zorgen dat
Duitsland voorlopig beleverd kon blijven worden. Zodra het graan in
Nederland ingeklaard en ‘buiten de Engelse machtssfeer’ was, kon een
deel ervan alsnog doorgevoerd worden naar Duitsland. Voor de zekerheid
zou een Amerikaanse firma in Nederland worden opgericht die het voor
Duitsland bestemde graan importeerde en doorvoerde. Er was op Kröllers
initiatief al een Amerikaan per schip onderweg naar Nederland.21

Ondertussen was Kröller druk met het doorvoeren van zijn eigen grote
graanladingen richting Duitsland. Hij moest er zelfs voor naar de grens
bij Lobith omdat de Rijnlichters daar tegengehouden dreigden te worden.
Zijn schepen vervoerden inmiddels ook post richting Duits land, om dat
niemand deze meer wilde meenemen.22 De Duitsers, die nog maar voor
drie weken graan hadden, werden uiterst zenuwachtig van de gebeurte-
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nissen in Nederland, die door consul Carl Gneist dagelijks naar Berlijn
werden getelegrafeerd. Zij waren afhankelijk van Kröller van wie nu
niet geheel duidelijk was voor wie hij optrad. Gneist rapporteerde aan
zijn ministerie dat de Rotterdamse zakenman in zijn ogen nu ‘ganz ein-
seitig’ de Nederlandse belangen vertegenwoordigde, maar tevens dat
hij hem voorlopig ‘nichts mala fides vorwerfen’ kon. De Duitsers kon-
den Kröller echter ‘vorlaüfig nicht entbehren’, omdat hij ‘als Berater der
Regierung in dieser Frage sehr einflussreich’ was.23

Kröllers eenvoudige oplossing om Nederlands regeringsgraan door te
verkopen naar Duitsland werd echter vrijwel onmiddellijk doorkruist
door de Engelsen, die de Nederlandse graanstromen richting Duitsland
nauwlettend in de gaten hielden, en op 20 augustus 1914 een nieuw de-
creet uitvaardigden, waarin de bewijslast werd omgedraaid. Wie niet
glashard kon aantonen dat het graan niet voor Duitsland bestemd was,
liep het risico van confiscatie. De Fransen en Russen sloten zich hierbij
aan. Graan was daarmee, ondanks alle goedbedoelde internationale af-
spraken en het Rijnvaartverdrag, vogelvrij verklaard en de Britten dreig-
den alle schepen met bestemming Nederland en Duitsland voor controle
naar Engelse havens te slepen.24

Kröller, die zowel de Nederlandse graanvoorziening als zijn eigen za-
ken wilde veilig stellen, toog vervolgens naar Londen om met Britse re-
geringsvertegenwoordigers te spreken over de contrabandebepalingen
in de Declaratie van Londen. De Britten bleken echter onvermurwbaar
als het ging om graan. Zij gaven hem slechts te kennen dat Duitsland
‘uitgehongerd’ diende te worden, ook al zou ‘de oorlog drie jaar duren’.
Zij zonden onmiddellijk hun handelsattaché Francis Oppenheimer, een
tot Engelsman genaturaliseerde joodse Duitser, met een uitgebreide
staf naar Nederland om de graandoorvoer in de gaten te houden.25

Om de Britten tevreden te stellen had minister Loudon van Buiten -
landse Zaken ondertussen toegezegd dat het Nederlandse regeringsgraan
op de Engelse beurs zou worden ingekocht. De Nederlandse gezant en
voormalig minister van Buitenlandse Zaken René de Marees van Swin -
deren wist echter niet wat hij daar precies mee aanmoest, waarop Kröl -
ler, die toch in de Britse hoofdstad was, hem onmiddellijk zijn diensten
aanbood, en alsnog agent werd voor de graaninkoop van de Nederland se
regering.26

Onder de Nederlandse gevestigde graanimporteurs wekte deze rol
grote verbazing. Anton Kröller was in Nederland vooral bekend als ei-
genaar van de Batavierlijn. Hij was ook handelaar in ijzererts, maar die
negotie ging grotendeels aan Nederland voorbij. Onder graanhandela-
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ren kende men Müller & Co vooral als reder en stuwadoor, en als aan-
deelhouder in de Graan Elevator Maatschappij. Kröller behoorde niet
tot de kringen van binnenlandse graanleveranciers, was ook geen lid van
hun belangenorganisaties. Kennis van de Nederlandse markt bezat hij
nauwelijks en over een fysiek distributienetwerk om het graan bij de ge-
meenten te krijgen beschikte hij evenmin.27

C.A.P. van Stolk, de graanimporteur wiens pad dat van Kröller al een
aantal malen gekruist had – de verkering tussen Toon Kröller en Mies
van Stolk was net een paar maanden uit – was niet alleen verbaasd, hij
voelde zich ook gepasseerd. Van Stolk’s Commissiehandel had sinds eni-
ge jaren de afspraak met het ministerie van Oorlog dat deze in crisistijd
de graanvoorziening op zich zou nemen.28 Toen Van Stolk ook nog ter
ore kwam dat Kröller de regering 15 procent boven de marktprijs liet be-
talen, belde hij minister Treub op en bood hem aan het graan kosteloos
voor hem in te kopen. Deze besliste vervolgens dat de twee zakenlieden
dan maar samen de inkoop verder moesten verzorgen, waarop de Rot -
ter damse commissionair in gezelschap van de verantwoordelijke amb-
tenaar naar het Lange Voorhout toog om Kröller hiervan op de hoogte te
stellen.29 Die reageerde buitengewoon ontstemd op het bezoek van Van
Stolk en zei onomwonden dat hij ‘de noodzakelijkheid van een com bi -
natie’ in het geheel niet inzag, aangezien hij ‘een veel grotere graanhan-
delaar’ was dan Van Stolk. De deftige commissionair schrok van zo veel
brutaliteit, maar repliceerde standvastig dat Kröller niet bekend was
met de Nederlandse handel en bovendien absoluut geen verstand van
graan had. Daar had Kröller niet van terug en hij zag al snel in dat samen-
werken met Van Stolk, die wel over de kennis en het distributienetwerk
beschikte, zo zijn voordelen kon hebben. Nog tijdens hetzelfde gesprek
wijzigde Kröller zijn vijandige houding en bood Van Stolk zijn bereid-
willige medewerking aan.30

Kröllers voorstel was nu om gezamenlijk, maar nog steeds wel voor
eigen rekening graan in te kopen en dit vervolgens door te verkopen aan
de regering, zoals hij dat ook bij de eerste partij had gedaan. Maar Van
Stolk achtte dit onoirbaar, omdat daarmee de prijzen oncontroleerbaar
zouden zijn.31 Kröller moest uiteindelijk inschikken en met het ministe-
rie werd overeengekomen dat de graanhandelaren direct voor rekening
van de regering zouden inkopen tegen een commissie van 1 procent.32

Het transport van het graan werd exclusief opgedragen aan de Hol -
land-Amerika Lijn, op dat moment grotendeels in Duitse en Ameri -
kaan se handen, maar met thuisbasis Rotterdam. Het was dezelfde rede-
rij die Kröllers Duitse graan naar Nederland vervoerde.33 Zowel Kröller
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als Van Stolk vaardigde vervolgens een medewerker af naar New York
die daar zijn intrek nam in het kantoor van de hal.34 Kröller, die tot dan
toe vooral graan uit Roemenië en Argentinië had gehaald, verschafte
zich nog snel een aandeel in de New Yorkse graanbeurs, waarna de in-
koop ook daar van start kon gaan.35 Op 26 augustus 1914 was het Rijks -
bureau voor de Distributie van Graan en Meel, gevestigd aan de Haagse
Prinsessegracht en aanvankelijk bemand door één ambtenaar, een feit.36

De dagelijkse leiding van de graan- en meeldistributie werd geduren-
de de oorlog vooral gevoerd door C.A.P. van Stolk.37 Kröller was geen
man om zich bezig te houden met repeterende, routinematige werk-
zaamheden. Hij bedacht liever creatieve oplossingen voor ingewikkelde,
grensoverschrijdende problemen. Het was dan ook Kröller die met het
lumineuze idee kwam om De Nederlandsche Bank (dnb) een permanent
dollarsaldo bij haar agent in New York te laten aanhouden, waaruit de
graaninkopen betaald konden worden. dnb-president Vissering stemde
hier onmiddellijk mee in. Hierdoor werd het particuliere bankwezen om -
zeild en hoefde over de tientallen miljoenen aan graaninkopen die in de
daaropvolgende jaren gedaan werden geen provisie betaald te worden.38

In de herinnering van Van Stolk was het ook Kröller die bij de Engelse
censor wist te bewerkstelligen dat de telegrammen van het Graan bu reau
zonder vertraging werden doorgelaten, wat voor de gewone handel niet
was weggelegd en waarvan deze sterke hinder zou gaan ondervinden.39

Kröllers relatie met de Engelse autoriteiten was uitstekend. Dat blijkt
ook wel uit een mysterieuze correspondentie die Sam van Deventer in
die dagen vanuit Londen met zijn baas in Den Haag voerde en die per
ongeluk in handen van Helene Kröller belandde. De Engelse admirali-
teit had Müller & Co gevraagd inlichtingen te verschaffen over bewegin-
gen van Duitse schepen langs de Nederlandse kust. Helene was met stom-
heid geslagen. ‘Dacht je werkelijk dat Mijnheer spionnen zou zetten aan
de Hollandsche kust om daardoor op het oogenblik Engeland gunstig te
stemmen? Daarmee hun vertrouwen te winnen,’ vroeg ze aan Sam. ‘Mij
is en blijft dit alles een raadsel, toch je brief zeide het zoo duidelijk.’
Helene Kröller kon het niet geloven. In haar ogen was haar man op de

hand van haar moederland. ‘Mijnheer zal graan overbrengen en voedsel
omdat de wetten van zijn land dat toelaten, maar hij kan geen inlichtin-
gen geven over Duitsche vlootbewegingen, geen Duitsche schepen rap-
porteeren, omdat hij dit niet mag doen en omdat hij in zijn hart staat
aan Duitschen kant, al is hij even min als ik blind voor de vergissingen die
in Berlijn zijn gedaan.’40

Maar zo vreemd was het verzoek van de Engelsen helemaal niet. Mül -
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ler & Co was al enige jaren eigenaar van Dirkzwager’s Scheeps agentuur,
die als enige een concessie bezat voor een uitkijktoren in Hoek van
Holland. Dirkzwager had het monopolie op het waarnemen van bin-
nenkomende en vertrekkende schepen op de Nieuwe Waterweg, welke
informatie tegen betaling aan de rederijen en cargadoors ter beschik-
king gesteld werd. Het kan goed zijn dat Kröller, om de bovengenoemde
zaken te bewerkstelligen, bij de Engelsen in ieder geval de schijn gewekt
heeft deze informatie ook aan hen ter beschikking te kunnen stellen.41

Kröller gaf Van Deventer op dat moment ook de opdracht zo snel mo-
gelijk alle graanvennootschappen van Müller & Co in Londen te liquide-
ren en de activiteiten juridisch naar Nederland te verplaatsen, zodat
 deze zich voortaan op neutrale bodem bevonden.42 Zoon Wim, die de
laatste maanden afwisselend voor graanzaken in Argentinië, Genua en
Zürich had gezeten, werd door hem naar het vooralsnog neutrale Italië
teruggestuurd om daar alternatieve graandoorvoer richting Duitsland
te organiseren. Maar Wim weigerde, waarop zijn niet altijd even fijnge-
voelige vader Antwerpen voorstelde, de stad die net belegerd werd door
de Duitsers. Door het uitbreken van de oorlog had hij daar dringend
mensen nodig, omdat het lokale personeel onder de wapenen was ge-
roepen. Ook via Antwerpen voerde Kröller graan door naar Duitsland.
De Schelde was voorlopig nog open.43

Hoewel Helene Kröller het aanvankelijk met haar man eens was dat
Wim terug naar Genua moest, vond zij Antwerpen te gortig.44 Zij had
nota bene net een bevriende Duitse zakenfamilie uit de Belgische haven-
stad onderdak geboden in Huize ten Vijver. Zij waren op de vlucht gesla-
gen nadat een zoon van kennissen vanwege zijn nationaliteit was dood-
geschoten. Helene vond hen ‘van die echte rijke menschen, die zich zelf
als zoo danig heel gewichtig vinden in deze wereld en hun kinderen
heel iets bijzonders’.45

Haar echtgenoot, die zich in het leven weinig belangrijkere bezigheden
kon bedenken dan het doen van handelszaken, wist nu niet meer wat hij
met zijn zoon aan moest: ‘Als wij de graanzaak nu opgeven, wat moet Wim
dan doen?’ Het was een merkwaardige drogreden, waarvan de oprechtheid
in twijfel getrokken mag worden. Toen Helene diezelfde avond voor het
slapen gaan de toekomst van haar zoon bij Müller & Co nog eens bij haar
man wilde aankaarten, was deze al na twee minuten in slaap gevallen.46

Wim Kröller ging uiteindelijk alleen voor korte tijd naar Bremen en
Hamburg, maar Sam van Deventer, die toch al niet dol op reizen was en
last had van zeeziekte, was als gewone werknemer aan de grillen van
zijn baas overgeleverd, en vertrok in de herfst van 1914 naar het neutrale
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Argentinië. Terwijl overal op zee schepen aangehouden werden, moest
hij in Buenos Aires de lokale kredietverlening voor de graanexport zien
te arrangeren.47 Van Deventer, die in november 1914 zesentwintig jaar
oud werd, zou gedurende de Eerste Wereldoorlog uitgroeien tot Kröllers
belangrijkste adjudant, maar daarvoor moest hij nog wel een aantal zwa -
re beproevingen doorstaan.48 Nog terwijl hij in de Argentijnse hoofd-
stad was, kreeg hij opdracht om naar Braila in het toen nog neutrale
Roemenië door te reizen, een ander belangrijk graanoverslagcentrum
van Müller & Co. Van Deventer vierde zijn verjaardag dat jaar op zee.
Toen het ernaar uitzag dat hij ook de kerstdagen van 1914 in het koude
landklimaat aan de Zwarte Zee zou moeten doorbrengen, stuurde Helene
Kröller hem als troost een paar warme, zelf gebreide kousen. Eenzaam
en alleen op zijn hotelkamer in Braila zal hij rond de jaarwisseling van
1914 nog wel vaak aan Goethes verhaal van Dr. Faust hebben moeten
denken, en hoe deze, in ruil voor de verwezenlijking van zijn dromen,
zijn ziel aan de duivel had verkocht.49

Met uitzondering van af en toe een paar dagen heen en weer met de
Batavierlijn naar Londen via een veilige corridor, of per trein naar Ber -
lijn, bleef Kröller zelf in de eerste maanden vooral op zijn hoofdkwartier
in Den Haag om gesprekken met regeringsvertegenwoordigers te kun-
nen voeren. Thuis was een schilderij van William Degouve de Nuncques
vervangen door een grote landkaart van Europa, zodat hij als een ware
veldheer zijn handelsstromen zo goed mogelijk kon organiseren.50

Om zijn mijnbelangen bekommerde Kröller zich direct na het uitbre-
ken van de oorlog minder. Een reis naar Parijs stelde hij voorlopig uit.51

Gaston Drappier, directeur van het Parijse filiaal, die nu weer alle ver-
denkingen van Duitsgezindheid over zich heen dreigde te krijgen, was
direct na het uitbreken van de oorlog de stad uit gevlucht.52 Kröllers
hoofd ertshandel Gustave Müller-Nico was als Elzasser opgeroepen voor
Duitse dienst, maar door zijn patroon vrijgekocht. ‘Vraag maar eens aan
Mijn heer hoe,’ schreef Helene geheimzinnig aan Van Deventer.53 Toe -
val lig had Kröller vlak voor de oorlog Nico van de Roemer, in het dagelijks
leven directeur van de Batavierlijn, naar Siberië gestuurd om daar pools-
hoogte te gaan nemen bij de goudmijnen. Van de Roemer was vanaf
Irkoetsk nog drie weken met de slee onderweg geweest. Begin oktober
1914 meldde ook hij zich na veel omzwervingen en met een forse baard
weer op het Lange Voorhout. Er was goud in overvloed, maar iedere ver-
binding was nu verbroken.54

Van de vijf auto’s die het wagenpark van de familie Kröller inmiddels
omvatte, werden er aanvankelijk vier gevorderd door de Nederlandse
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regering. Maar Kröller wist er twee voor zesduizend gulden aan de staat
te verkopen. Zijn Rolls-Royce stelde hij ter beschikking aan de Roe -
meen se legatie in Nederland. De vierde had hij nog niet betaald en
stuurde hij terug naar de leverancier.55 Kröller had de auto op proef van
de Nederlandsche Automobiel Maatschappij in Den Haag, een bedrijf
waar hij begin dat jaar een forse lening aan verstrekt had.56Met de enige
overgebleven auto reden Anton en Helene begin augustus naar Rotter -
dam. Door de gevechten op de Noordzee was het scheepvaartverkeer
daar vrijwel volledig stilge val len.57 Willem Schreuder, chef van het Rot -
ter damse stuwadoorsbedrijf vanMüller & Co, had Kröller gewaarschuwd
voor arbeidersoproer. Er was weliswaar eten genoeg in de Maasstad – het
lag te wachten in de haven – maar er was amper werk en daarom raadde
hij zijn patroon aan de goedgevulde kas leeg te halen. Om de rust onder de
bootwerkers te bewaren droeg Kröller Schreuder op hun een voorschot
te betalen onder de voorwaarde dat ze het op een later tijdstip zouden
moeten terugverdienen. Schreuder moest zo snel mogelijk een advocaat
inschakelen om een contract op te stellen. Helene en Anton Kröller reden
aan het einde van de dag met honderdvijftigduizend gulden aan contant
geld – vergelijkbaar met ruim anderhalf miljoen euro nu – terug naar
Den Haag.58

De afdeling Gebouwen van Müller & Co, het nieuwe werkterrein van
Helene, kwam door het uitbreken van de oorlog grotendeels stil te lig-
gen.59 Een deel van het personeel was gemobiliseerd en Berlage had net
zijn definitieve ontwerpen voor het Holland House ingeleverd. Op de
valreep hadden de Kröllers nog een Nederlandse opzichter weten te strik -
ken, die de bouw van het nieuwe kantoor in Londen kon gaan begelei-
den.60Maar het vervolgproject voor Berlage, het ontwerpen van een mo-
delboerderij voor landgoed De Schipborg in Drenthe voor hun zoon Toon,
besloten Anton en Helene voorlopig uit te stellen.61 Berlage besteedde
nu vooral aandacht aan een gebouw dat hij, buiten Müller & Co om, ont-
wierp voor modehuis Meddens in Den Haag. Bovendien had hij eerder
dat jaar de opdracht aangenomen van de stad Amsterdam om een tweede
versie voor het Plan-Zuid te ontwerpen.62Helene schreef geïrriteerd over
haar architect: ‘Het lijkt mij als of Londen niet meer voor hem bestaat.’63

Van haar man moest Helene ook niet te veel verwachten als het om de
bouwactiviteiten ging. Het Londense bouwproject bleek toch vooral een
impulsieve investering te zijn geweest. ‘Denk je, als ik het niet begon-
nen was, dat ik het vandaag nog zou doen?’ had Anton haar geïrriteerd
toegebeten toen zij hem vroeg naar de toekomst van het Holland House.
‘Een steek in mijn hart,’ schreef zij teleurgesteld aan Sam van Deven ter.64
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Helene kreeg ook steeds meer moeite met de anti-Duitse houding die
zich in snel tempo over Nederland verspreidde.65 Niet ten onrechte
vroeg zij zich af: ‘Wat heet toch eigenlijk dit neutraal?’ Terwijl grote de-
len van Europa in een slagveld veranderden verwonderde zij zich over
‘de straten van Den Haag, waar ieder keurig opgetuigd wandelt en van
buiten oh, zoo neutraal is, maar van binnen zich schaart bij de een of an-
der partij, zonder daadwerkelijk anders dan in hatelijke woorden zijn
voor of tegen te bekennen.’66

Diep in haar hart had kon Helene begrip opbrengen voor de wanda-
den van haar vaderland, dat zij omschreef als ‘het groote Duitsche rijk,
dat zijn wil op iets had gezet, dat sedert 30, 40 jaar gespaard, gewerkt
had, om eens te overwinnen en dat in menig opzicht zoo onbegrijpelijk
veel had gepresteerd’. De vernietigende opmars van de Duitsers dwars
door België zag ze zelfs als onvermijdelijk: ‘Wel een grootsche actie, al is
zij barbaarsch, toch dwingt zij ontzag af en laat den mensch zien in zijn
ware hoedanigheid: strijdend voor zelfbehoud en behoud van het ras.’67

En toen de eeuwenoude kathedraal van Reims door de Duitsers gebom-
bardeerd werd, schreef zij: ‘Soms denk ik: laat haar maar gaan, zij is oud,
wij hebben behoefte aan een nieuwe tijd. Soms vind ik zoo iets ook heel,
heel jammer. Toch is het beter, dat de oude kultuur vergaat, dan dat men
een volk verstikt, dat alleen in staat is ons een nieuwe te brengen.’68

In Huize ten Vijver was het ondertussen steeds stiller geworden. Sam
was onderweg naar Argentinië. Wim zat in Duitsland. Toon was als reser-
veofficier opgeroepen voor dienst. Alleen zoon Bob, die, nu zijn school
door de oorlog en mobilisatie gesloten was, thuis lessen kreeg van een
bijlesleraar, was nog in Den Haag.69 Eind september 1914 had Helene ge-
noeg van de ledigheid en besloot Duitse soldaten in oorlogsgebied te
gaan helpen. Anton was daar aanvankelijk fel op tegen. Zij had hem ver-
zocht prins Hendrik te vragen of ze via Het Rode Kruis aan het werk kon,
maar hij zei dat deze weinig voor haar kon doen.70

Eigenzinnig als ze was, zette ze haar zin door en uiteindelijk vertrok
ze samen met Wim via Düsseldorf naar Luik. Bob bracht ze onder bij de
conrector van het Nederlandsch Lyceum. Aan Sam van Deventer schreef
ze vlak voor vertrek: ‘Mijnheer blijft alleen achter, maar daar hoeft geen
mensch medelijden mee te hebben, want hij is zelfs ’s avonds maar zel-
den thuis en ik geloof, hij betreurt het niet zijn handen heelemaal vrij te
hebben. Hij is op het strijdperk in dit vreedzame land en jij kent hem hoe
hij dan is: voor honderd andere menschen werkzaam. Dat boeit hem.
Naar zijn huis komt hij ’s avonds moe en vaak ongeduldig, kritisch in
het gesprek, zonder dat hij echter dit wil. Je zult alleen begrijpen voor
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mijn zorgen omtrent Wim en Toon is dan ook de belangstelling gering
en medewerking totaal uitgesloten.’ Verontschuldigend schreef ze er-
achteraan: ‘Dit alles moet natuurlijk geen klacht zijn, maar een eenvou-
dig vertellen.’71

Ruim twee maanden bleef Helene Kröller weg, waarvan ze ongeveer
de helft doorbracht als hulp in een hospitaal in Luik waar Duitse soldaten
verpleegd werden. Ze maakte lange dagen, wond zich op over de slechte
hygiënische omstandigheden, maar was niet te beroerd om vuil werk te
verrichten. Als rijke koopmansvrouw had ze dat al in geen jaren meer
zelf gedaan.72 Ze verzocht haar man om haar in Luik te bezoeken, maar
dat hield hij af. Hij was te druk met de doorvoerproblematiek in Neder -
land, zei hij.73 Maar toen zoon Wim in Aken met zijn auto met drie mili-
tairen als inzittenden op een rijdende trein botste, reisde vader Kröl ler
spoorslags af naar het zuiden. Hij was zuinig op zijn goede naam en bood
de lokale autoriteiten onmiddellijk aan een grote ziekenauto te laten
bouwen, opdat zijn zoon niet vervolgd zou worden. Wim werd vrijgespro-
ken maar zou ook daarna een roekeloze rijder blijven. In 1920 werd hem
in Den Haag zelfs tijdelijk de rijbevoegdheid ontzegd.74

Ondertussen had minister Treub zijn entourage van zakelijk adviseurs
een meer officiële status gegeven. Hij installeerde in het najaar van 1914
de Commissie voor den Nederlandschen Handel (cnh), die als taak kreeg
het beantwoorden van vragen over contrabande, en namens Neder land -
se importeurs en reders trachtte te overleggen met de oorlogvoerende
partijen. Tegelijkertijd was de cnhhet orgaan dat een meer permanente
oplossing voor de contrabandeproblematiek moest vinden.
De cnh bestond uit jonkheer Op ten Noort, de bijna zeventigjarige

directeur van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, en bankier Karel
van Aalst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Zij vertegenwoor-
digden de Amsterdamse belangen. Van Rotterdamse zijde namen Anton
Kröller en Joost van Vollenhoven plaats in de commissie. Van Vollen ho -
ven had lange tijd voor de Deli Maatschappij in Indië gezeten. Hij had
zijn schaapjes op het droge, was lid van de Tweede Kamer en commissa-
ris bij de Rotterdamsche Bank. Hij was weliswaar afkomstig uit een oud
Rotterdams zakengeslacht – zijn grootvader was burgemeester van de
Maasstad geweest – maar door zijn Indische verleden en een sterk Angel -
saksische oriëntatie lag Van Vollenhovens hart intussen veel meer in
Amsterdam.75

Antoine Plate werd ondanks zijn lange staat van dienst in Rotterdam
niet uitgenodigd voor de Commissie voor den Nederlandschen Handel.
Hij had zich buitenspel geplaatst. Bij het uitbreken van de oorlog was
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door de Duitsers het onzalige plan opgevat om sleepboten in Rotterdam
aan te kopen en met militair geschut uit te rusten, zodat de vrije doorvoer
van goederen via de Rijn afgedwongen kon worden. Een Neder land se
onderneming zou de schepen verwerven, zodat ze onder neutrale Neder -
 land se vlag konden varen, maar de koper was slechts een stroman van de
Duitsers. Plates firma Wambersie & Zoon zou bemiddeld hebben bij de
aankoop van schepen. Hoe het merkwaardige verhaal op het  ministerie
van Landbouw terechtkwam is onduidelijk, maar zeker is dat Anton Kröl -
ler er tijdens zijn eerste onderhandelingen in Berlijn al over was inge-
licht. Vrijhandelaar Plate raakte hiermee in ongenade bij minister Treub,
die zich toch al mateloos stoorde aan het grote aantal nieuwe Duitse fir-
ma’s dat plotseling in Rotterdam werd opgericht.76

Voor Kröller bood de val van Plate een uitgelezen kans om als enige
overgebleven werkelijke vertegenwoordiger van de Rotterdamse belan-
gen een hoofdrol op te eisen, en, door de oorlogsomstandigheden, in één
keer te promoveren tot naaste adviseur van de regering. Zo’n gelegen-
heid had zich tot dan toe nog niet voorgedaan. Hij was al wel eens lid ge-
weest van een aantal adviescommissies, maar als sterk solistisch en meer
internationaal dan nationaal opererend ondernemer maakte hij persoon-
lijk geen deel uit van de inner circle van het Nederlandse zakenleven.
Hij bezat weliswaar dertien commissariaten, maar de meeste daarvan
waren bij ondernemingen waarbij Müller & Co een financieel of commer-
cieel belang had.77 Bij Kamers van Koophandel of werkgeversorganisa-
ties speelde Kröller, zoals bekend, geen rol. Woonachtig in Den Haag,
maakte hij geen deel uit van de sociale en zakelijke netwerken van
Amsterdam of Rotterdam.78Met zijn brutaliteit wist hij zich, als het no-
dig was, weliswaar altijd tot iedereen toegang te verschaffen, maar Kröl -
ler zat bijvoorbeeld niet, zoals reder Ernst Heldring en bankier Karel
van Aalst, met zakenvrienden in een bridgeclubje.79

Anton Kröller kende alleen functionele vrienden. Hij had altijd een
bankier, een jurist en een politicus onder handbereik. De samenstelling
van deze kring was door de jaren heen gewijzigd, afhankelijk van de sta-
tuur en invloed van de individuen. Zo had Antoine Plate na zijn terugtre-
den als politicus plaatsgemaakt voor Joseph Limburg, bankier Willem
de Ridder was vervangen door Willem Westerman. Alleen advocaat Piet
Maclaine Pont had de tand des tijds doorstaan.
Voor Kröller was het waarschijnlijk een grote opluchting dat hij van

zijn oude mentor Plate verlost was. Plate was veel principiëler en gewe-
tensvoller dan hij – de vraag is ook of het gerucht over zijn stromanschap
bij de bewapende sleepboten juist was – en zou hem in dit soort hectische
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omstandigheden alleen maar in de weg lopen. Een paar maanden na de
vorming van de cnh verraste de crème de la crème van het Rotterdamse
zakenleven, onder wie Anton Kröller, Plate bij zijn zeventigste verjaar-
dag met een spontaan bezoek aan huis, waarbij hij gelauwerd werd we-
gens zijn grote verdiensten voor de Maasstad en de vrijhandel. Maar
daarmee werd de éminence grise tevens op elegante wijze afgeserveerd.
Plate werd tot zijn ergernis nergens meer bij betrokken.80

In de Commissie voor de Nederlandschen Handel moest Kröller inten-
sief gaan samenwerken met Karel van Aalst, de Amsterdamse bankier,
die hij sinds de schermutselingen rondom de vaart op Zuid-Amerika
steeds vaker op zijn pad trof. Of eigenlijk was het eerder andersom, want
Kröller liet sindsdien, samen met Willem Westerman, geen gelegenheid
onbenut om zijn rivaal de loef af te steken. De oprichting van de Hol -
land sche Bank voor Zuid-Amerika was daar een mooi staaltje van geweest.
Aanvankelijk was het initiatief daarvoor namelijk genomen door de
nhm en Labouchere Oyens & Co. Zij waren het die onderzoek hadden la-
ten verrichten naar de levensvatbaarheid van een handelsbank in Zuid-
Amerika. Maar na de overname van Labouchere door de Rotterdamsche
Bank was de nhm plotseling buiten de boot gevallen. Uiteindelijk kreeg
de nhmwel een deelneming in de Bancolanda aangeboden en mocht Jan
Wilmink van de Koninklijke Hollandsche Lloyd aanschuiven als com-
missaris, maar Kröller en Westerman hadden de leiding over het initia-
tief overgenomen. De bank werd ook gehuisvest in het nieuwe kantoor
van de Rotterdamsche Bank aan het Rokin.81

Ook de haastige oprichting van de Nederlandsche Handels-Hooge -
school in Rotterdam een jaar eerder droeg bij nader inzien sporen van
 rivaliteit met de hoofdstad. Juist op dat moment was ook Van Aalst be-
trokken geweest bij plannen voor de oprichting van een economische fa-
culteit. Het Amsterdamse alternatief zou echter nog tot de jaren twintig
op zich laten wachten, maar heette toen wel universiteit en geen hoge-
school.82 Zelfs bij de oprichting van een nieuw scheepvaartmuseum een
paar jaar later zouden de Rotterdammers er alles aan doen de hoofdstad
voor te zijn.83

Tijdens de oorlog zouden nog zich nog vele gelegenheden voordoen
waarbij Kröller Van Aalst wist af te troeven, maar in de Commissie voor
den Nederlandschen Handel werkten de twee tegenvoeters aanvanke-
lijk harmonieus samen in het belang van ’s lands economie in oorlogs-
tijd. Zoals reder Ernst Heldring in zijn dagboek noteerde: ‘Zonder man-
nen als Van Aalst en Kröller zou [Treubs] taak bijna onuitvoerbaar zijn
geweest.’84 De regering had dit soort daadkrachtige praktijkmannen
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bitterhard nodig. Ministercorps en ambtenarenapparaat bestonden vrij -
wel volledig uit theoretisch geschoolde academici, afkomstig uit adel en
patriciaat. Bovendien waren de ministeries toen nog uiterst dun be-
mand. Afgezien van klerken en bodes bedroeg het aantal Haagse ambte-
naren op Landbouw, Nijverheid en Handel tachtig man, op Buiten -
landse Zaken slechts drieëntwintig.85

Onder toeziend oog van de cnh bleven Nederlandse reders en hande-
laren, tot grote irritatie van de Engelsen, onderwijl zo veel mogelijk goe-
deren doorvoeren naar Duitsland zo lang het nog kon. De Britten breid-
den doorlopend hun lijsten met verboden goederen uit en probeerden
de Nederlandse regering te verplichten de doorvoer ervan tegen te hou-
den. Minister Loudon van Buitenlandse Zaken was echter zeer terug-
houdend om aan de Engelse eisen tegemoet te komen, omdat dat bete-
kende dat hij exportverboden zou moeten uitvaardigen en daarmee in
strijd met de Nederlandse neutraliteit zou moeten handelen.86

Het wantrouwen van de Engelsen tegenover de Nederlandse hande-
laren bleek niet onterecht, want ook Kröller probeerde nog steeds waren
door te voeren naar zijn afnemers in Duitsland. Van de zeven schepen
van de hal, die eind september in Nederland aankwamen, waren er vijf
geladen met graan voor de Nederlandse regering, twee hadden een on-
bekende bestemming. Bovendien was in een van de schepen koper ver-
stopt onder de lading, dat nog tijdens de vaart door de Engelsen tot con-

Karel van Aalst. 
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trabande was verklaard. Matthew Murray, de Britse handelaar die in 1909
door Kröller ontslagen was, had de Engelse autoriteiten hierover getipt.87

‘De moeilijkheid zit in het koper dat nu ook contrabande is en uit den
aard onder in het schip zit,’ legde Kröller per brief aan zijn echtgenote
uit, ‘zoodat wanneer de Engelschen op lossing ervan bestaan, de geheele
ladingen eruit moeten en hoe krijgen we dan de tarwe hier. Er is niets
geen voorraad meer. We trachten een oplossing te vinden, maar het is een
puzzle.’88

Ook met zijn ertstransporten uit Zweden voerde Kröller een race tegen
de klok. IJzererts werd door de Engelsen op 21 september 1914 eveneens
als contrabande aangemerkt.89 Kröller schreef: ‘Onze groote ertsbooten
van Zweden, [de] Blötberg [en de] Grängesberg, zijn gelukkig door de
Engelsche vloot geglipt en behouden in Rotterdam.’90 Maar dat zouden
meteen de laatste ertsschepen zijn die in de Maasstad gelost werden.91

Zonder eigen hoogovens was het voor Nederland moeilijk vol te houden
dat deze grondstof voor binnenlands gebruik nodig was. De overslag van
ijzererts in Rotterdam kwam volledig tot stilstand.92 ‘Op de Noordzee
beginnen ook de Engelschen mijnen te leggen,’ vervolgde Kröller ver-
twijfeld. ‘Het wordt iederen dag stiller in Rotterdam. Onze hoop is dat
Amerika tegen de Engelsche opvattingen zal opkomen, maar tot nog toe
hooren wij er niets van.’93

Wat de graanschepen betrof had Kröller het geluk dat de Amerikanen
inderdaad bezwaar maakten tegen de Engelse willekeur, omdat deze
hun graanexport belemmerde. De schepen van dehalwerden daarop als -
nog vrijgegeven.94 Maar vervolgens togen de Britten naar Washington
en wisten de Amerikanen te overtuigen van de noodzaak van de econo-
mische oorlogsmaatregelen. Daarna eisten zij van Nederland dat er rege-
ringsgaranties zouden komen tegen de doorvoer van alle contrabande.
Loudon wenste echter niet verder te gaan dan graan, koper en petroleum.95

Engeland verklaarde even later de hele Noordzee tot military area.
‘Zaterdag heeft Engeland medegedeeld dat er een uitgebreid mijnenveld
is gelegd in de Noordzee,’ schreef Kröller. ‘We kunnen nog naar Londen
varen – voorloopig – maar zooeven lees ik dat een nieuwe boot der Steen -
kolen Mij van Hull n/Harlingen onderweg is opgeblazen – het volk ge-
red gelukkig. De toestand wordt hoe langer hoe moeilijker – en van op-
schieten hoort men niets. […] Enfin, men zal hier blij zijn als Antwerpen
“erledigt”,’ schreef hij hoopvol. ‘De ontknoping nadert toch.’96 Daarmee
sloot Kröller zich aan bij het bekende idee van keizer Wilhelm ii, die
meende dat zijn troepen voor de kerst weer thuis zouden zijn met de
overwinning op zak.
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Maar ondanks de val van Antwerpen was er geen sprake van een Duit -
se overwinning en zag het ernaar uit dat de oorlog wel eens veel langer
zou kunnen gaan duren dan aanvankelijk gedacht. Nederland kwam
met zijn grote landbouwexport naar beide buurlanden, de sterk toege-
nomen transitofunctie van Rotterdam, en zijn rol als grootste buiten-
landse vertegenwoordiger van Duitse scheepvaartlijnen in een onmoge-
lijke positie. Bij hard verzet tegen de Entente riskeerde Nederland zijn
door de grootmachten gedoogde heerschappij in de Indische archipel. Op
strijd met de Duitsers kon slechts inlijving volgen.97 Een Duitse diplo-
maat omschreef de Nederlandse positie treffend als ‘janusköpfig’: het
koloniale gezicht naar Engeland en Japan gericht, het continentale ge-
zicht naar Duitsland en het verdere achterland. Strijd met de Entente
zou het bankroet van Nederland betekenen, een conflict met de Centra -
len zelfmoord.98

Op het Haagse kantoor van Müller & Co bogen de leden van de Com -
missie voor den Nederlandschen Handel – Van Aalst, Op ten Noort, Kröl -
ler en Van Vollenhoven – zich samen met de Britse commercieel attaché
Francis Oppenheimer over een oplossing voor dit dilemma.99 En zo werd
in november 1914 het idee geboren om een samenwerkingsverband op te
zetten – een trust – waardoor aan Engeland gegarandeerd kon worden
dat er geen contrabande via Nederland naar Duitsland en zijn bondge-
noten zou worden doorgevoerd. In plaats van alle goederen aan de rege-
ring te consigneren, waar minister Loudon dus mordicus tegen was, werd
een mechanisme bedacht waarbij de importeur een hoge boete boven het
hoofd hing als zou blijken dat er toch sprake zou zijn van doorvoer naar
Duitsland. Een bankgarantie op kosten van de importeur garandeerde
de betaling van de boete. Voor zowel de Engelse als de Nederlandse rege-
ring bood dit op papier voorlopig een bevredigende oplossing.100 Aan -
deelhouders van de Nederlandsche Overzee Trust maat schappij (not)
werden alle grote Nederlandse banken en rederijen, waaronder ook
Müller & Co.101 Schepen die onder not-verband voeren zouden een kegel
in de top voeren waardoor ze voor de Ententelanden herkenbaar waren
en een soepeler behandeling kregen.102

In de geschiedschrijving is Anton Kröller wel aangewezen als geeste-
lijk vader van de Nederlandsche Overzee Trust. In werkelijkheid was het
idee van een onafhankelijke organisatie aan het brein van velen tegelij-
kertijd ontsproten en lag de verdienste van Kröller, samen met Karel van
Aalst, in het vinden van praktische oplossingen waardoor de not ook
daadwerkelijk kon functioneren.103Maar behalve een korte periode waar -
in hij betrokken was bij de juridische vormgeving, en tijdelijk onderdak
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bood aan de organisatie, was zijn rol bij de dagelijkse gang van zaken van
de not relatief beperkt. In de Uitvoerende Commissie – het dagelijks
bestuur – kreeg Kröller bijvoorbeeld geen zitting. Dat is wel verklaard
uit het feit dat de Engelsen Kröller niet helemaal vertrouwden, maar het
was vrijwel zeker ook een eigen keuze.104 Al heel snel moet Kröller inge-
zien hebben dat het dagelijks bestuur van de not vooral veel vergaderen
inhield, een hoop administratieve rompslomp en het aansturen van een
omvangrijk controleapparaat. Kröller had hier niet de minste belang-
stelling voor, laat staan het geduld. Bovendien zou hij dan moeten oor-
delen over zijn eigen handel, en dat maakte hem kwetsbaar. Het voorzit-
terschap van het Uitvoerend Comité liet Kröller dan ook graag over aan
Karel van Aalst, onder wiens leiding de notbinnen een jaar zou uitgroei-
en tot een veelkoppig, maar noodzakelijk administratief monster, dat
met zeshonderd personeelsleden verspreid over vijftien locaties 2300
handelscontracten per week verwerkte.105 Het certificaat van de notwas
wel van de hand van Berlages dochter Cato, die eveneens bij de afdeling
Gebouwen van Müller & Co werkte, en onder meer briefpapier en logo’s
voor de firma ontwierp. De duizenden exemplaren van het certificaat
werden gedrukt bij Geuze & Co in Dordrecht, waarin Müller & Co al
sinds 1909 een groot belang bezat.106

Voor Kröller, die als enige reder onder de aandeelhouders van de not

Certificaat van de notontworpen door Cato Berlage.Rechts de not-kegel.
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ook omvangrijke directe, internationale handelsbelangen bezat, was
vooral belangrijk dat de spelregels nu duidelijk waren en dat Nederland
– en hij zelf – weer enigszins zaken kon doen, zij het onder strikte voor-
waarden. Kröller bleef overigens wel lid van de Raad van Bestuur van de
not en als het nodig was schoof hij af ten toe toch gewoon aan bij verga-
deringen van de Uitvoerende Commissie. Ook had hij nog voldoende ogen
en oren binnen de not. Secretaris werd namelijk Archibald Maclaine
Pont, de jongere broer van Kröllers vaste particulier juridisch adviseur.
Daarnaast leende hij Simon Valstar, werkzaam bij de scheepvaarttak van
Müller & Co in Rotterdam, uit aan de Uitvoerende Commissie.107

Tegelijkertijd met de oprichting van de Nederlandsche Overzee Trust
vertrok Willem Treub als minister van Landbouw, Nijverheid en Han -
del. Hij was een maand eerder minister van Financiën geworden, omdat
de zittende minister Bertling te zwak werd bevonden om de financiële
uitdagingen van een land in oorlogstijd het hoofd te bieden. In de tus-
sentijd was Treub nog slechts ad interim minister van lnh geweest.108

Het kabinet-Cort van der Linden. Staand v.l.n.r.  F.E. Posthuma, J. Loudon, B. Ort, C. Lely. 
Zittend M.W.F. Treub, N. Bosboom, P.W.A. Cort van der Linden, J. J. Rambonnet en 
Th.B. Pleyte.
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Hij zette zich vervolgens, samen met Karel van Aalst, aan het arrangeren
van een grote staatslening om te zorgen dat de regering over voldoende
financiële armslag zou beschikken.109

Daarmee eindigde ook meteen de kortstondige, innige samenwerking
tussen Treub en Kröller. De rechtlijnige bewindsman was aanvankelijk
zeer geporteerd geweest van de inventieve, behulpzame ondernemer die
de problemen met de graanvoorziening zo voortvarend had weten aan
te pakken. Maar Treubs enthousiasme was snel vervlogen toen hij erach-
ter kwam dat Kröller de regering zijn graan veel te duur verkocht had.
De niet altijd even tactvolle Rotterdammer zag als rechtgeaarde com-
merçant geen enkel kwaad in zijn actie en repliceerde op vragen van
Treub zonder enige gêne: ‘Als gij zoo dom zijt om mij te veel te laten ver-
dienen zal ik niet zoo dom zijn er niet van te profiteeren.’110

Willem Treub werd opgevolgd door Folkert Posthuma, een veertig -
jarige rondborstige Fries die tot dan toe zijn leven had doorgebracht in
belangenverenigingen van zuivel en landbouw en de laatste jaren direc-
teur van een verzekeringsmaatschappij voor land- en tuinbouw was ge-
weest. Hij was tevens directeur van de Centrale Werkgevers-Risico Bank,
waar Müller & Co in 1910 haar ongevallenverzekering en pensioenvoor-
ziening voor havenarbeiders had ondergebracht.111 Het lastige vraag-
stuk van de verdeling van de landbouwproductie tussen Neder land en de
oorlogvoerende buurlanden kwam nu op het bord te liggen van een niet
academisch geschoolde, politiek onervaren minister, die bovendien geen
vreemde talen sprak. Anton Kröller bood Folkert Posthuma eveneens
graag zijn diensten aan.112
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10 
‘Sailing close to the wind’

Tijdens de oprichting van de notwas Anton Kröller verscheidene malen
in Londen op bezoek geweest om bij het Foreign Office de werking van
de trust uiteen te zetten. Daarbij was hij de Britten met open vizier tege-
moet getreden en had hij alle informatie verstrekt die zij wensten. Om
hen te overtuigen dat het systeem met de bankgaranties waterdicht was
had hij, tot hun verrassing, zelfs aangeboden dat zij eigen accountants
op de notmochten afsturen als ze de zaak niet vertrouwden.1

Maar al snel circuleerden geruchten dat diezelfde Kröller tegelijker-
tijd doodleuk voor eigen rekening nog altijd goederen naar Duitsland
doorvoerde.2 Vooral Ernest Maxse, het archetypische hoofd van Britse
geheime dienst in Nederland – inclusief zwartgeverfde, gepommadeer-
de snor en monocle – had Kröller in het vizier. Als consul in Rotterdam
twijfelde hij er niet aan dat Müller & Co zich aan smokkel schuldig maak-
te.3 Handelsattaché Francis Oppenheimer had ondertussen ook al zijn
bedenkingen over Kröller geuit tegenover Karel van Aalst.4 Deze had zich
echter groot gehouden en in het belang van de cnh en de notgezegd dat
hij er ‘geen jota’ van geloofde. Hij verdedigde Kröller met het argument
dat deze nu eenmaal ‘internationaal’ was en dat de verdenkingen mis-
schien hun oorsprong vonden in de afkomst van diens echtgenote. Maar
Van Aalst stuurde wel onmiddellijk zijn not-collega Joost van Vollen -
ho ven op Kröller af om opheldering te vragen.5 Obstinaat als Kröller
kon reageren wanneer zijn reputatie in het geding was, ging hij onmid-
dellijk in de tegenaanval en bood zijn ontslag aan. Hij wist dat de kans
uiterst klein was dat men dit zou accepteren, omdat het naar buiten toe
een slechte indruk zou wekken en dit het zojuist bereikte fragiele even-
wicht met de Engelsen in gevaar kon brengen.6

Zowel Oppenheimer als de Britse gezant Alan Johnstone begon vervol-
gens in Nederland onafhankelijk van de ander inlichtingen te verzame-
len over deze ongrijpbare Rotterdamse zakenman. Beiden gingen daartoe
ook bij Kröller zelf op bezoek, waarbij Oppenheimer zich overduidelijk
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door hem op het verkeerde been liet zetten. Kröller had zich tijdens het
gesprek uiterst bescheiden, zelfs nederig opgesteld, en zich gepresen-
teerd als ‘the son of a small carpenter at Rotterdam’, die met vallen en op-
staan zijn weg omhoog had gevonden in de samenleving. Iemand die zich
volgens Oppenheimer bij gebrek aan beter volledig op zijn onderne-
ming had gestort. ‘Beyond certain artistic tendencies as a collector of
pictures he has but one interest in life; “Müller & Co.” is to him what ra-
cing or gambling is to others. It is his ruling, his only passion.’ Kröller
was volgens Oppenheimer een eenzame workaholic.7

De elitaire diplomaat dichtte Kröller ook een minderwaardigheids-
complex toe als gevolg van zijn beperkte opleidingsniveau. ‘He prob ably
has no social hopes because he realizes how much he is handicapped by
his want of a higher education.’ Hij zag hierin ook een verklaring voor
de door hem gesignaleerde verlegenheid en het onzekere optreden van
zijn gesprekspartner ten opzichte van andere zakenlieden. Hoe anders
had graanhandelaar Van Stolk Kröller nog een paar maanden eerder mee -
gemaakt.8

Kröller had Oppenheimer ervan weten te overtuigen dat de aantijgin-
gen van verboden handel met de Duitsers slechts het gevolg waren van
‘the jealousy which is at all times ready to attack a successful self made
man, especially in a small country like Holland’. Maar tegelijkertijd zag
de Britse commercieel attaché dat hij hier te maken had met een zaken-
man die, net als de meeste Amerikaanse ondernemers, weinig loyaliteit
kende en zaken zou blijven doen zolang en zover de regels het toelieten.
‘As a neutral he is determined to continue his trading, tempted to seize
the many opportunities of the constellation; yet those who know him
best agree that he would never allow his passion to carry him beyond
any legitimate limits; […] however close he might at times be sailing to
the wind.’9

Voor Oppenheimer, die zichzelf graag zag als auctor intellectualis van
de not, was vooral van belang dat het Hollandse handelsvehicle in stand
bleef. Hij gaf Kröller dan ook voorlopig het voordeel van de twijfel, maar
waarschuwde dat deze met zijden handschoenen aangepakt diende te
worden. ‘As long as he remains a member of that Committee and of the
not I am convinced that he will be particularly careful to observe the
 rules of Dutch neutrality. But he is an obstinate man and I am inclined to
believe that if further charges, however unfounded, are brought against
him through the Committee, he will insist upon his resignation as he will
insist upon continuing his business in accordance with his own obstinacy
and conscience. But his attitude would then become one of hostile neutra -



318

 lity. He would observe the letter of the law […] but he might be found
shrewd enough to evade its spirit.’10

Alan Johnstone had een geheel andere indruk gekregen van ‘the noto-
rious Kröller’ en distantieerde zich volledig van Oppenheimers deni-
grerende typering. ‘I do not agree with Oppenheimer’s estimate of him
as “worm”,’ schreef de gezant dan ook aan zijn collega’s in Londen. Hij
meende dat Kröllers sluwheid simpelweg verklaard diende te worden uit
zijn joodse afkomst. ‘To me he seemed a common but cunning Hebrew,
who must have great ability to have risen to where he is.’11 Johnstone zou
niet de enige Engelsman zijn die Kröller abusievelijk aanzag voor een
jood, hetgeen gezien zijn uiterlijk – grote gebogen neus, bolle blauwe
ogen – en zijn uitgebreide handelsactiviteiten niet zo heel verwonderlijk
was. Het merendeel van de Europese ijzerertshandelaren was joods.12

Ironisch was echter wel dat op hetzelfde moment Kröllers eigen echtge-
note zich zeer kritisch uitliet over haar Israëlitische landgenoten. Terug -
gekeerd van haar reis naar Duitsland schreef ze aan Sam van Deventer
over ‘de meest onmogelijke Joden’ die zij in de trein had ontmoet en die
zich volgens haar alleen maar bezighielden met smokkel van goederen
naar Duitsland.13

Tegenover zowel Johnstone als Oppenheimer had Kröller ‘most em-
phatically’ zijn onschuld beleden over mogelijke betrokkenheid bij de
doorvoer van Nederlands graan en het illegale vervoer van koper naar
Duitsland.14 Kröller had hun ook bezworen dat hij als stelregel hanteer-
de dat hij tijdens de oorlog geen zaken ondernam met betrekking tot
goederen waar hij nog niet eerder in gehandeld had, daarmee doelend
op koper. Letterlijk was die bewering waarschijnlijk juist. Kröller ver-
voerde het koper niet voor eigen rekening.15 Over voormalig zakenpart-
ner Murray die hem verraden had bij de Engelsen, zei Kröller dat deze
ontslagen was ‘for general incompetence and for speculating’, en verder
beweerde hij al op 10 augustus van het vorige jaar zijn agent Max Klein
in Hamburg opdracht te hebben gegeven om alle Duitse graanzaken on-
middellijk stop te zetten. ‘On his word of honour’ verzekerde Kröller
sindsdien niets meer met graantransporten naar Duitsland van doen te
hebben gehad.16 Maar dat was een glasharde leugen, want juist op dat
moment vroeg Helene in een van haar brieven aan Sam van Deventer:
‘Heeft Klein succes met de aankoop van graan voor Duitschland in Ru -
meenie?’17

Uiteindelijk zouden de Engelse diplomaten geen eenduidig stand-
punt over Kröller weten te formuleren. ‘Maxse is dead against Kröller,’
schreef gezant Alan Johnstone naar huis. ‘Oppenheimer believes him to
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be playing fair. My own belief is that like most Jews Kroeller has no
country and will make money as best he can do so without being disco-
vered in open dishonesty.’18 Hun onderzoek wierp echter wel onmiddel-
lijk vruchten af, want slechts een paar dagen nadat zij hun rapporten
hadden ingediend vroeg de Engelse admiraliteit om ‘any information
[…] on the subject of Herr Kröller […] and the proceedings of the Batavier
Line.’19 En toen een week later weer nieuwe berichten binnenkwamen
dat Kröller Nederlands regeringsgraan zou hebben doorgevoerd naar
Duitsland, werd hij zonder enig diplomatiek overleg door het Engelse
ministerie van Handel op de zogeheten Black Listgeplaatst, wat betekende
dat Engelse bedrijven geen zaken meer met Müller & Co mochten doen.
Door de rapporten van Oppenheimer en Johnstone werd zijn naam ech-
ter even snel weer van de lijst verwijderd.20

Ondertussen zorgde Kröller ook in Nederland voor verwarring. Als
zakelijk adviseur van minister Posthuma was hij zich intensief gaan be-
moeien met de voedselvoorziening en het transport daarvan. Zo kregen
ook de grote Nederlandse rederijen, van oudsher bepaald niet Kröllers bes -
te vrienden, met zijn lange arm te maken. Namens de minister vroeg hij
hen begin 1915 scheepsruimte ter beschikking te stellen, omdat de capaci-
teit van de Holland-Amerika Lijn onvoldoende was voor de regerings-
transporten en de scheepstarieven op de vrije markt explosief gestegen
waren. Kröller, die zelf lid was van de Nederlandsche Reeders ver eeni -
ging, maar dus geen eigen intercontinentale lijnen bezat, stelde zich nu
boven de partijen. Op dwingende toon verzocht hij de reders scheeps-
ruimte ter beschikking te stellen tegen redelijke tarieven, en maakte
hen daarbij duidelijk dat het niet de bedoeling was bijzondere eisen te
stellen. De reders repliceerden dat zij niet wensten op te draaien voor
wanprestatie van de Holland-Amerika Lijn, waarop Kröller liet weten
dat er met deze rederij al een ‘zeer onaangename woordenwisseling’ had
plaatsgevonden en dat hij verwachtte dat dehal haar aangeboden quo-
tum wel zou verhogen.21

Ook de verzekeringspremies, die door de oorlog alle kanten op scho-
ten, vormden een heikel punt. Kröller stelde aanvankelijk botweg dat de
reders het molestrisico van hun schepen zelf moesten dragen, maar uit-
eindelijk werd een compromis gevonden waarbij de premies tot op ze-
kere hoogte konden worden doorberekend in de regeringstarieven.22

Voor de grote rederijen moet het een vreemde gewaarwording geweest
zijn dat Anton Kröller zelf in die dagen om dezelfde reden de overtocht
van zijn eigen Batavierlijn staakte.23 Maar dat laatste accepteerden de
geallieerden weer niet, want de veerdienst was een belangrijke verbin-
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dingsschakel tussen Engeland en het continent. De Britten trachtten
Kröller dan ook te dwingen zijn lijn te hervatten. De Fransen dreigden
zelfs met het intrekken van zijn mijnconcessies in Noord-Afrika.24 De
week erop hervatte Kröller zijn dienst op Londen, maar om het risico
van torpedering te verkleinen, was hij op de ludieke gedachte gekomen
de schepen oranje te laten verven.25Het idee was hem ingevallen toen hij
onderweg was met de nachttrein van Berlijn naar Düsseldorf, waar zijn
vrouw verbleef voor een wekenlange zenuwbehandeling bij een tand-
arts. In een vierdeklascoupé tussen de soldaten die terug naar het front
gingen, had hij zich alles over de oorlog laten vertellen. Als verrassing
stond hij ’s ochtends vroeg voor de deur van Helenes hotelkamer. Ze was
blij hem eindelijk weer te zien en zoals altijd was ze onder de indruk van
zijn inventiviteit. Aan Sam van Deventer schreef ze: ‘Het ei van Colum -
bus […] als of een kind het had kunnen verzinnen.’ Ze was trots op haar
‘sterke man’. ‘Even gewassen en hij was weer frisch als een hoentje. Wij
maakten een reuzewandeling […] en om half drie vertrok hij weer.’26

Nadat Helene Kröller in het voorjaar van 1915 definitief was terugge-
keerd in Den Haag, werden in de correspondentie met Van Deventer de
zakelijke activiteiten van de heer des huizes nog slechts omzichtig om-
schreven in culinaire termen. Toen op een zondagmiddag in april de direc-
tie van de Holland-Amerika Lijn samen met de top van de Rotterdam sche
Bank en aantal advocaten in Huize ten Vijver kwam lunchen, schreef ze:
‘Mijnheer kookt en brauwt [sic] weer in allerlei verschillende pannen,
heeft het druk en is ’s avonds slaperig, gaperig moe, maar ik geloof hij
heeft succes.’27

Anton Kröller en Willem Westerman waren al sinds het najaar van
1914 bezig om aandelen van de Holland-Amerika Lijn op te kopen.28 De
International Mercantile Marine Company, het scheepvaartkartel van
wijlen J.P. Morgan dat ruim tien jaar lang een reusachtige trans-At lan -
tische belangengemeenschap tussen Amerika, Engeland en Duitsland
had gevormd, was door de oorlog uiteengespat, en de aandelen in de ver-
schillende maatschappijen werden nu door de Amerikaanse deelnemers
te koop aangeboden. Onder het genot van dikke sigaren werd die mid-
dag in Kröllers villa in het Van Stolkpark het plan gesmeed om de rederij
weer volledig terug naar Nederland te halen.29

De Rotterdammers bleken echter niet de enigen met belangstelling
voor de aandelen. Ook in Hamburg en Amsterdam bestond interesse, maar
voor Kröller en Westerman was zonneklaar dat de rederij de Maasstad
toebehoorde, en daar hadden ze veel geld voor over.30 Dat Van Aalst über -
haupt belangstelling toonde voor de hal werd hem door het Rotter -
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dam se zakenduo niet in dank afgenomen. Kröller en Westerman verras-
ten hem daartoe een paar weken later op het kantoor van de not in Den
Haag met een bezoek. Een verhitte Westerman stelde daarbij dat dehal
het opkopen van haar aandelen door de nhm ‘als een vijandelijke daad’
zou beschouwen, waarop de laatste erop wees dat er allang afspraken
 bestonden tussen de hal en zijn khl waarbij de eerste niet op Zuid-
Amerika zou varen als de laatste zich gedeisd zou houden op het noorde-
lijke traject. Als door een wesp gestoken beet Kröller daarop Van Aalst toe
dat wat hem betrof geheel Amerika, inclusief het zuidelijke continent, aan
Rotter dam toebehoorde en Indië aan Amsterdam. ‘De Heer Kröller was
zeer heftig,’ noteerde Van Aalst verbouwereerd in zijn oorlogsdagboek.31

De Engelse geheime dienst, die een telegram had onderschept waar-
bij vanuit Duitsland interesse was getoond voor de aandelen, dacht op
haar beurt dat Kröller en de Rotterdamsche Bank hier als stroman voor
de Duitsers optraden, een vermoeden dat ook onder de Amerikanen
leefde.32 Maar daarbij vergisten ze zich, zoals velen, in de ultieme drijf-
veren van Anton Kröller en zijn financiers.33 De Holland-Amerika Lijn
werd in juni 1915 onder leiding van Kröller en Westerman weer officieel
Nederlands bezit en ondergebracht in de nvGemeenschappelijk Eigen -
dom van Aandelen Holland-Amerika Lijn, een beschermingsconstruc-
tie, waardoor de macht niet meer in buitenlandse handen kon be lan -
den.34 De aandelen werden via een syndicaat van de Rotterdamsche Bank,
de Amsterdamsche Bank en R. Mees & Zoonen, de Holland-Amerika Lijn
zelf en Müller & Co – de nhmontbrak vanzelfsprekend – geheel bij Neder -
landse particulieren en instituten geplaatst.35

Anton Kröller, die net als de andere syndicaatsleden één preferent
aandeel zou houden ter bescherming van de onderneming tegen bui-
tenlandse kopers, legde de Engelse gezant vervolgens geduldig uit dat
de Duitsers hier weliswaar hadden getracht voor een koopje de hal-aan-
delen van Morgan in handen te krijgen, maar dat de onderneming nu
weer volledig Nederlands bezit was.36 ‘Mr. Kröller was openly exultant
that the control of the Holland America Line had at last fallen into Dutch
hands,’ schreef gezant Alan Johnstone aan zijn minister.37

Maar dat wilde niet zeggen dat dehaldaarna geen diensten meer ver-
richtte voor en in het belang van Duitsland. De Holland-Amerika Lijn zou
tijdens de Eerste Wereldoorlog haar vloot nog substantieel uitbreiden en
kapitalen verdienen aan zeetransporten van Amerika naar Duitsland,
een gegeven dat de officiële geschiedschrijving van de rederij niet haalde.38

De route naar Zuid-Amerika die normaal gesproken via de Cana ri sche
Eilanden liep, was nu wegens oorlogsgevaar omgeleid via Noorwegen,
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Newfoundland en het Caribisch gebied. Het transport van en naar Noord-
en Zuid-Amerika viel daardoor samen.39 Voor graantransporten naar
Duitsland charterde dehal extra schepen van de Hamburg-Amerika Linie
en de Norddeutsche Lloyd, en dat legde de Nederlandse rederij geenwind -
eieren.40Waar de meeste grote scheepvaartondernemingen hun dividend-
percentages tijdens de oorlog zagen stijgen van een procent of 7 naar
tussen de 10 en 20 procent, kon de hal een toename noteren van 17 pro-
cent vóór de oorlog naar meer dan 50 procent in 1916.41 Ook Kröllers wer-
keloze ertsschepen Blötberg en Grängesbergwerden nu tegen een vorstelijke
beloning ingezet om graan te gaan halen uit Zuid-Amerika. Waar voor
de oorlog een schip als de Grängesberg tussen de één en twee ton aan in-
komsten per jaar genereerde, ging het nu om ton nen per maand. De te-
ruggelopen inkomsten op de Batavierlijn en de verliezen vanwege het
door de geallieerden in beslag genomen graanschip Admiraal de Ruyter in
de Zwarte Zee, werden daardoor ruimschoots gecompenseerd.42

In het najaar van 1915 werden ook nieuwe gesprekken geopend over
samenwerking tussen de Holland-Amerika Lijn en de Koninklijke Hol -
landsche Lloyd, op initiatief en onder leiding van Anton Kröller. Hij
nam contact op met Van Aalst en vertelde hem openlijk dat hij de eigen-
zinnige directeur Jan Wilmink geld wilde geven om hem tot medewer-
king aan een fusie te bewegen, hetgeen volgens Van Aalst niet zou wer-
ken.43 De gesprekken liepen echter op niets uit omdat Wilmink alleen
wilde instemmen met een fusie, terwijl de hal de khl volledig wilde
overnemen.44

Het doorgeschoten Engelse contrabandebeleid was ondertussen op de
oostflank niet zonder gevolgen gebleven. Als tegenmaatregel tegen de
Hollandse toegeeflijkheid en in de hoop Nederland alsnog te dwingen tot
doorvoer, begon Duitsland exportverboden af te kondigen voor kolen,
cokes, briketten, ijzer en staal, producten waarvoor Nederland vrijwel
volledig afhankelijk was van import. Daarnaast hadden de Duitsers, in
navolging van de Engelsen, goederen waaraan ze zelf tekort dreigden te
krijgen zoals hout, zwavelzuur, aluminium en nikkel tot contrabande
verklaard, waardoor Nederland deze niet meer kon doorvoeren naar
Entente-landen. Ze gaven vanaf maart 1915 alleen nog maar uitvoerlicen-
ties als daar evenredige import tegenover stond. Om zijn eisen kracht bij 
te zetten had Duitsland twee Nederlandse schepen, waaronder Kröl lers
Batavier v, op weg naar Engeland aangehouden en naar Zeebrugge ge-
sleept.45

De oplossing werd weer gevonden in de vorming van een crisiscomité,
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dat met Duitsland moest gaan onderhandelen over invoer en uitvoer. Bij
de Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland (chb) konden
Nederlandse handelaren die goederen wilden exporteren naar Duits -
land zich melden. De chb zou proberen, binnen de beperkingen die de
Engelsen oplegden, evenredige levering van Duitse goederen te arrange-
ren. Voorzitter van de chbwerd, vanwege zijn goede relaties met Duits -
land, Anton Kröller. Als uitvoeringsorgaan voor het geven van de ex-
portconsenten fungeerde het administratieve apparaat van de not.46

Nu was bij de Centrale mogendheden inmiddels de inkoop van ele-
mentaire goederen en eerste levensbehoeften eveneens onder leiding
komen te staan van vooraanstaande zakenlieden. Landbouwproducten
werden in Duitsland ingekocht door de Zentral-Einkaufsgesellschaft
(zeg), aangevoerd door reder Albert Ballin van de Hamburg-Amerika
Linie. De centrale inkoop van oorlogsmaterieel, waaronder ijzererts, kwam
onder leiding te staan van Walther Rathenau, baas van de Allgemeine
Elek tricitäts-Gesellschaft (aeg).47 De Duitse regering stuurde haar diplo-
maat Victor baron von Hartogensis als commercieel attaché naar Neder -
land om de inkoop van landbouwproducten te coördineren. Deze zag
direct hoe de Hollanders de Duitse en Oostenrijkse inkooporganen tegen
elkaar uitspeelden en rapporteerde telefonisch naar huis: ‘Die Schweine
verdienen hier Millionen.’48

Anton Kröller en zijn bankier Willem Westerman waren Von Har to -
gensis vervolgens graag behulpzaam bij het opzetten van een gezamen-
lijke Nederlandse handelsmaatschappij voor Duitsland en Oostenrijk
en vonden een bestaande Amsterdamse goederenhandelaar met Duitse
wortels bereid om deze rol te vervullen.49 Kröller ontwikkelde al snel een
warme band met Von Hartogensis, die meermaals te gast was op Huize
ten Vijver. De diplomaat bood hem het perfecte excuus om geregeld
naar Berlijn te reizen, zonder dat precies duidelijk was wiens belangen
hij behartigde. De Engelse inlichtingendienst noteerde in die dagen dan
ook: ‘Kröller is perpetually going to Berlin and most intimate with Ger -
man Commercial Attaché.’50

De Nederlandse carrière van Von Hartogensis was echter maar van
korte duur. De diplomaat, die al jaren een graag geziene gast was aan
Duitse roulettetafels, bleek niet geheel onkreukbaar.51 Toen bleek dat
het Nederlandse handelsbedrijfje dat de uitvoer naar Duitsland coördi-
neerde 10 procent provisie vroeg van de Nederlandse exporteurs, werd
Von Hartogensis door zijn regering ontslagen.52Om alle verdenkingen af
te schudden richtten Kröller en Westerman, samen met consul Carl Gneist,
die Von Hartogensis opvolgde, de nvAlgemeene Import en Export (Algi -
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mex) op, via welke de handel met Duitsland en Oostenrijk nu geleid
werd.53 Kröller gunde vervolgens zijn eigen firma het exclusieve vervoer
van tuinbouwproducten uit het West land naar Duitsland. Wil lem Wes -
ter man zou met zijn Rotterdamsche Bank de Algimex omvangrijke kre-
dieten verstrekken om de aankoop van Neder landse producten te finan-
cieren en het betalingsverkeer afwikkelen.54

Zo vond de inventieve Kröller door de oorlogsomstandigheden door-
lopend nieuwe bronnen van inkomsten. Zelfs de voedselhulp die Herbert
Hoover op touw zette voor het onder de voet gelopen België en Noord-
Frankrijk zou hem geld opleveren. De Amerikaanse zakenman en latere
president was toevallig in Engeland toen de oorlog uitbrak en zorgde er,
naast de repatriëring van meer dan honderdduizend van zijn landgeno-
ten, voor dat de Belgen en Noord-Fransen niet te lijden zouden krijgen
onder hongersnood en woeker, en tegen kostprijs Amerikaans graan ge-
leverd kregen. De overslag daarvan vond plaats in Rotterdam.55 Anders
dan zijn collega-graanhandelaar Edouard Bunge was Kröller niet betrok-
ken bij Hoovers Commission for the Relief of Belgium en het Comité Nord de
France, maar hij wist wel de helft van het transport en de distributie van
de hulporganisaties te bemachtigen.56

Anton Kröller, tweede van links, bij vertrek van de Nederlandse ambulance naar Rusland. 
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Persoonlijk droeg Anton Kröller overigens nog wel in bescheiden mate
bij aan hulpverlening tijdens de oorlog. In 1915 en 1916 stelde hij koste-
loos schepen ter beschikking aan twee liefdadigheidsinstellingen die een
mobiel veldhospitaal met artsen en verpleegsters – een ambulance – op
de been brachten voor de behandeling van oorlogsslachtoffers in Frank -
 rijk en Rusland. Bij hoge uitzondering liet Kröller zich bij uitgeleide
van het schip voor Rusland vanaf de Sint Jobshaven in Rotterdam zelfs
fotograferen.57

Helene Kröller bleef ondertussen aan de voortdurend reizende Sam van
Deventer in culinaire termen rapporteren over de bezigheden van haar
echtgenoot. ‘Mijnheers potje is gaar gekookt. Zoo net met een schmun ze -
lend gezicht kwam Mijnheer het mij zeggen,’ meldde ze in mei 1915.58 De
volgende dag moest zij echter alweer schrijven: ‘Mijnheers potje, giste-
ren al afgeproefd, bijna klaar, is vandaag weer van de kook en morgen
moet hij er weer voor op reis. Donderdag terug, heden den geheelen dag
onderhandelingen, toch hoop ik dat het nog in orde komt, want wat
lukt Mijnheer niet, als hij eenmaal aan het onderhandelen is.’59

Kröller was inmiddels druk bezig om zijn Argentijnse graanhandel,
die vroeger via zijn Londense kantoor liep, in Nederland nieuw leven in
te blazen. Nu de Engelsen ook de doorvoer van veevoer – voornamelijk
maïs – en kunstmest uit Zuid-Amerika naar Duitsland hadden verbo-
den, was het zaak deze stromen naar Nederland te verleggen en daar de
productie van vee verder op te voeren.60 De activiteiten van Kröllers tot
voor kort verliesgevende Engelse dochter General Mercantile werden nu
voortgezet door een nieuwe Nederlandse onderneming. In de Compañia
Mercantil Argentina – met tussen haakjes in het Nederlands erachter:
‘Argentijns Handelshuis’ – namen Müller & Co en de Rotterdamsche
Bank ieder voor de helft deel. Kröller bracht met een flinke winst zijn
Argentijnse landbouwgronden, magazijnen, laadinrichtingen en graan -
voorraden in. De Rotterdamsche Bank stortte de andere helft van het
 kapitaal – anderhalf miljoen – in contanten. Taxatie van de bezittingen
van de General Mercantile werd door de bank niet nodig geacht. Mochten
de activa achteraf minder waard blijken, dan bood Kröller aan ze tegen
dezelfde prijs terug te nemen. De Mercantil, zoals het bedrijf kortweg
genoemd zou worden, kreeg haar hoofdzetel op Lange Voorhout 3, in huis
bij W.H. Müller & Co en zette de kantoren van de General Mercantile in
Buenos Aires en Rosario voort.61 Een Duitser die in 1913 bij Müller & Co
in Londen in dienst was getreden, als opvolger van de onfortuinlijke
graanhandelaar Marx, werd nu naar Argentinië uitgezonden en noem-
de zich daar in het Spaans Alberto Ignacio Zeller.62
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Het Argentijnse exportkartel dat al voor de oorlog bestond werd nu
verder uitgebreid. Naast grote spelers als Bunge y Born en Weil Her ma nos
– beide Duits georiënteerd – en de tot Compañia Mercantil Argentina
omgedoopte General Mercantile, werden ook kleinere Argentijnse graan -
exporteurs aangespoord hun graan aan het kartel te leveren.63 Volgens
de officiële exportstatistieken van Argentinië had het graan tijdens de
oorlog overigens nooit bestemming Duitsland of Oostenrijk, maar
slechts neutrale staten als Nederland, Noorwegen, Zweden, Dene mar -
ken en Zwitserland. In al deze landen waren met de not vergelijkbare
instellingen opgericht, waaraan het graan geconsigneerd werd. Zowel
de Amerikanen als de Engelsen vermoedden dat het op deze wijze toch
zeer geregeld zijn weg vond naar de Centrale mogendheden.64

Het Zuid-Afrikaans Handelshuis, een beursfonds waarin Müller & Co
sinds 1906 een deelneming bezat, begon eveneens tijdens de oorlog,
dankzij de toegenomen behoefte aan veevoer, aan een tweede leven. Ook
hiervan werd het kapitaal verhoogd, waarna Müller & Co de helft van de
aandelen bezat in deze financier van maïs- en wolexport.65 Het kantoor
van Müller & Co in Durban, waar ook het Nederlandse consulaat geves-
tigd was, kreeg het nog zwaar te verduren tijdens de oorlog. Verdacht
van Duitse sympathieën – Müller & Co handelde vóór de oorlog in
Durban vooral vracht voor Duitse scheepvaartondernemingen af – werd
in 1915, onder toeziend oog van lokale hoogwaardigheidsbekleders, het
Nederlandse wapenschild van de gevel getrokken. Het gebouw werd in
brand gestoken en ging volledig in vlammen op.66

Voor Chileens nitraat – ook wel bekend als chilisalpeter en tevens te
gebruiken als springstof – gold tijdens de oorlog exact hetzelfde als
voor Argentijns graan. Volgens de officiële statistieken ging er na 1914
geen grammetje van deze meststof meer naar Duitsland, maar de export
naar de neutrale staten van Europa verdubbelde tegelijkertijd.67 Ook hier
vermoedden de Engelsen dat Kröller nauw betrokken was. De Chileense
gezant voor Nederland en België, Jorge Huneeus, kende Kröller goed
van diens eerdere aankoop van de Algarrobo-mijnen, en omschreef hem
als ‘a great friend’.68 In het najaar van 1915 keerde Huneeus terug naar
Santiago. Müller & Co, de Rotterdamsche Bank en de hal hadden vlak
voor zijn vertrek een overeenkomst met hem gesloten waarbij hij vier-
duizend pond – bijna vijftigduizend gulden – per jaar kreeg voor het
 behartigen van hun belangen in zijn moederland. Hij kreeg een Neder -
landse secretaris toegevoegd als contactpersoon.69 In de daaropvolgen-
de maanden werden grote ladingen Chileens nitraat richting Nederland
verscheept, officieel bedoeld voor binnenlands agrarisch gebruik. Op
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het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken zat men vervolgens drif-
tig te rekenen hoeveel de Nederlandse voorraad bedroeg en hoeveel er
jaarlijks nodig was voor de Nederlandse landbouw. Het restant werd ge-
acht bestemd te zijn voor doorvoer naar Duitsland.70

Ook voor Kröllers wolhandel bood de oorlogssituatie nieuwe moge-
lijkheden. Helene Kröller schreef al in september 1914 aan Van Deventer:
‘De oorlog brengt gedurig verrassingen. […] Men heeft wol noodig in
Duitschland, meer nog als graan èn voor de fabrieken èn voor de bevol-
king en Mijnheer verzint weer middel en wegen om iets in die richting
te bereiken. Je kent hem. Je weet hoe hem zoo iets boeit.’71 Kröller had
echter niet altijd succes. Een poging om in het voorjaar van 1915 zijn
Argentijnse wol via Genua richting Duitsland te krijgen door deze als
bestemming ‘Arnhem’ mee te geven, mislukte. De Italianen, die zich be-
gin 1915 bij de Entente hadden aangesloten, gaven geen toestemming
om de tienduizend balen via hun haven door te voeren.72

Müller & Co was echter ook sinds 1910 samen met een aantal Am ster -
damse handelshuizen lid van een wolkartel. Het was op initiatief van
Kröller opgericht toen hij wol uit Zuid-Afrika was gaan exporteren.73

Vier maanden na het uitbreken van de oorlog riepen de leden van het
kartel speciaal voor de Zuid-Amerikaanse markt een nieuw wolsyndi-
caat in het leven, dat voor de gelegenheid nog werd uitgebreid met het
handelshuis Bunge en de Antwerpse wolhandelaar Osterrieth. Deze
laatste kreeg ook de leiding over de lokale inkoop.74

Doordat Antwerpen nu was afgesloten als centrum van de wolhandel
en Londen niet aan Duitsland kon leveren, viel de belangrijkste concur-
rentie weg en konden de Nederlandse handelaren eindelijk hun slag
slaan.75 Om de tijdelijk bloeiende binnenlandse wolhandel te financie-
ren was al snel meer kapitaal nodig en in het najaar van 1915 werd beslo-
ten tot oprichting van de nvNederlandsche Wol Maatschappij, die met
een bescheiden kapitaal van een half miljoen zelfs aan de beurs werd ge-
noteerd. Müller & Co nam voor ruim 10 procent deel in het nieuwe
 bedrijf.76 De schaarste aan wol gaf ook een nieuwe impuls aan Kröllers
participatie in de spinnerij in Fürstenberg bij Berlijn. Hij had deze ooit
gekocht vanwege zijn investering in de ontwikkeling van een kunst -
vezel uit Australisch zeegras, maar dat avontuur lag voorlopig stil. De
spinnerij draaide nu overuren met de conventionele verwerking van
wol.77

Ook Karel van Aalst zag, als voorzitter van de Uitvoerende Commissie
van de not, van dichtbij hoe Anton Kröller steeds weer de grenzen van
de afspraken met de Engelsen opzocht en als het echt nodig was geen
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moeite had deze te schenden. Kröller bracht de not tegenover de
Engelsen en Fransen in grote verlegenheid door tegen de afspraken in
een partij van tachtigduizend runderhuiden door te laten voeren naar
Duitsland. Onder het mom van veredelingsverkeer zouden de huiden
na acht maanden terugkeren in Nederland als gelooid leer. Onder druk
van Kröller had de notde boete op doorvoer op slechts 500 duizend gul-
den gezet, wat niet in verhouding stond tot de waarde die dit schaarse
goed in Duitsland en Oostenrijk had. Van Aalst kaartte de zaak aan bij de
ministers Loudon en Posthuma. De laatste voelde nattigheid en stelde
voor een veel hogere boete te eisen. De zaak ging vervolgens niet door,
maar Van Aalsts voorgevoel bleek te kloppen. De vermeende huidenex-
porteur was ‘een failliete pianofabrikant’ die slechts als stroman had
moeten dienen voor de handel met de Duitsers.78

Anton Kröller was overigens niet de enige zakenman die een slaatje
sloeg uit de oorlogsomstandigheden. Er werd op alle niveaus van de sa-
menleving gesmokkeld en gehandeld met de belligerenten.79 Zo raakte
de Amsterdamse auto- en vliegtuigfabriek Trompenburg, maker van
onder meer de Spyker, tijdens de oorlog in financiële problemen en ging
over in andere handen. Een van de geldschieters was Frits Fentener van
Vlissingen, die door het Rheinisch-Westfälische Kohlen Syndikat sterke
Duitse connecties had. Er werd daardoor vermoed dat er nu Duits kapi-
taal achter Trompenburg schuilging. De autofabrikant werd ervan ver-
dacht onnodig materieel aan de Duitsers te leveren, met als enige doel
koper de grens over te krijgen.
Karel van Aalst was al jaren commissaris bij de onderneming en werd

erover ondervraagd door de Franse gezant in Nederland. Toen de eerste
vernam dat het Nederlandse ministerie van Oorlog opzettelijke een ex-
portvergunning wilde verstrekken met als belangrijkste doel Trom pen -
burg op illegale uitvoer te betrappen, werd hij zenuwachtig en zegde
zijn commissariaat op. Hij vertelde het verhaal ook aan de degelijke
 minister John Loudon, die onaangenaam verrast was door deze eigen -
gereide actie van zijn collega-minister van Oorlog. Er waren immers
‘menschen van naam’ bij de onderneming betrokken. In overleg met
 minister Treub werd bepaald dat niet zomaar een exportconsent zou
worden afgegeven, waardoor, aldus Van Aalst, ternauwernood ‘ongeluk-
ken’ werden voorkomen.80

Dat ondanks alle geruchten en verdenkingen Kröllers positie als rege-
ringsadviseur niet ter discussie kwam te staan, had een aantal oorzaken,
zoals het eerdergenoemde feit dat het groot gezichtverlies zou beteke-
nen als hij zou aftreden als lid van de cnh of de not. Daarnaast liep
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 iedereen die zich nader trachtte te verdiepen in Kröllers activiteiten tij-
dens de oorlog per definitie achter de feiten aan. Door de spreiding van
locaties en activiteiten had niemand volledig overzicht over zijn zaken.
Zelfs zijn bankier Willem Westerman had alleen maar zicht op de mijn-
bouwmaatschappij. Moederbedrijf en handelsmaatschappij Müller & Co
publiceerde ondanks haar uitstaande obligaties geen cijfers. Niemand
wist daardoor hoe uitgebreid Kröllers scala aan deelnemingen was in
juist tijdens de oorlog zo cruciale sectoren als graan, kunstmest, hout en
ijzererts.
Maar zijn invloed als economisch adviseur in crisistijd nam, door zijn

innige relatie met minister Posthuma, ondertussen wel in hoog tempo
toe. Naast het voorzitterschap van de Commissie voor het Handels ver -
keer met het Buitenland, zat hij – om onduidelijke redenen – ook in de
Nijverheidscommissie, die de minister adviseerde over de exportbelan-
gen van de industrie. En hij maakte deel uit van een aantal van de talloze
distributiecommissies die opgericht waren om de schaarse grondstof-
fen eerlijk te verdelen. Daarin zaten vertegenwoordigers van zowel han-
delaren, producenten als verbruikers. Kröller was lid van de graan- en
meelcommissie, en zat in de distributiecommissie voor chilisalpeter,
 later omgedoopt tot Kunstmestcommissie.81 Allemaal zaken waar hij
 privé belang bij had. Van de Kolendistributiecommissie maakte Kröller
geen deel uit, maar ook hierop had hij indirect invloed doordat een be-
langrijk deel van de kolenimport uit Duitsland kwam en er altijd met
hem als chb-voorzitter overlegd moest worden.82

Dat particuliere ondernemers als Anton Kröller zo weinig in de weg
gelegd werd om hun eigen belangen te behartigen vond zijn oorsprong
vooral in het feit dat minister van Binnenlandse Zaken Cort van der Lin -
den en John Loudon op Buitenlandse Zaken theoretisch georiënteerde
volkenrechtjuristen waren, die krampachtig vasthielden aan een acade-
mische benadering van het neutraliteitsbegrip, en persoonlijk extreme
terughoudendheid wensten te betrachten in hun omgang met de bel -
ligerenten.83 Daarnaast waren Loudon en Cort van der Linden beiden
geen daadkrachtige personen. Loudon, zoon van de voormalige gou ver -
neur-generaal in Nederlands-Indië, was een beroepsdiplomaat die zijn
hele werkzame leven op ambassades had doorgebracht. Hij was een con-
flictmijder en durfde geen vuist te maken tegen een van de oorlogvoe-
rende partijen, vooral niet tegen Duitsland.84 Denemarken, een land dat
qua landbouwexport richting belligerenten in een vergelijkbare positie
als Nederland verkeerde, was bijvoorbeeld gezegend met de veel dap-
perdere minister Erik Scavenius op Buitenlandse Zaken. Deze zette al
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meteen aan het begin van de oorlog de veeleisende Duitsers op hun
nummer door duidelijke afspraken over de export te maken en deed dat
later ook met de Engelsen. Hij liet die verantwoordelijkheid niet over
aan belanghebbende zakenlieden. De eerlijkheid gebiedt echter wel te
zeggen dat Denemarken geen Indië te verliezen had.85

Ook premier Cort van der Linden, die in 2002 werd uitgeroepen tot
beste premier van Nederland aller tijden, toonde tijdens de oorlogsperi-
ode weinig leiderschap. De bijna zeventigjarige minister-president was
zijn loopbaan begonnen als wetenschapper. Hij was minister van Justi -
tie geweest in het kabinet-Pierson en daarna tien jaar lid van de Raad
van State. Als premier hield hij krampachtig vast aan zijn onafhanke-
lijkheid ten opzichte van ministers en partijen, en greep daardoor zel-
den in. Cort van der Lindens biograaf deed in zijn vuistdikke boek welis-
waar verwoede pogingen om het weinig daadkrachtige en meegaande
gedrag van Nederlands minister-president in oorlogstijd te duiden als
bewuste tactiek van een innerlijk krachtig leider, maar contemporaine
meningen bevestigen eerder het tegendeel. De vicevoorzitter van de
Raad van State omschreef zijn voormalige collega in 1915 als ‘een lieve
man, doch absoluut ongeschikt voor deze tijd’.86

Voor angstig aangelegde politici als Loudon en Cort van der Linden
kwam een doortastende zakenman als Anton Kröller, die zich gemakke-
lijk bewoog in ieder milieu en elke cultuur, als een geschenk uit de he-
mel. Door zijn welwillende inzetbaarheid hielden zij hun neutrale han-
den schoon. Daarbij kwam dat het zakelijke tegenwicht in commissies
als de not en de chb ook niet al te sterk was. Karel van Aalst was welis-
waar een belangrijk opponent, maar die bekommerde zich toch vooral
om de Amsterdams-Indische belangen en die van zijn bank. Bovendien
was hij gehandicapt omdat zijn vrouw ernstig ziek was en hij daardoor
niet wilde reizen. De enige zakenman die echt tegen Kröller zou zijn op-
gewassen was de kritische Amsterdamse reder Heldring, maar die raak-
te nu net aan het begin van 1915 overspannen en zat gedurende een groot
deel van de oorlog in een sanatorium in Zwitserland.87 Binnen het kabi-
net was er slechts één man die in toenemende mate moeite begon te krij-
gen met de dubbele agenda van regeringsadviseur Kröller en dat was
minister van Financiën Willem Treub. Hij kreeg steeds meer klachten van
Britse en Franse gezanten die signaleerden dat ambtenaren de deur plat
liepen bij Kröllers Commissie voor het Handelsverkeer met het Bui ten -
land. Zij maakten daaruit op dat de Nederlandse regering de Duitse be-
langen beter behartigde dan de hunne.88

In het najaar van 1915 kwam Anton Kröller ook opnieuw onder ver-
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denking te staan in Engeland. Gezant Alan Johnstone was ter ore geko-
men dat Müller & Co 350 duizend ton ijzererts aan de Duitsers geleverd
had, met financiering van Engelse banken. Dat laatste was weliswaar
onjuist, omdat de Rotterdamsche Bank de handelsfinanciering tijdelijk
had overgenomen, maar het Britse ministerie van Handel besloot Kröl -
ler en zijn firma voorlopig te schrappen als lid van de Baltic Mercantile &
Shipping Exchange waardoor Britse rederijen geen lading voor Müller
& Co meer naar Engeland konden verschepen.89

Joost van Vollenhoven, de andere Rotterdamse zakenman uit de Com -
missie voor den Nederlandschen Handel, die de vaste contactpersoon
voor de Engelsen was, waarschuwde dat Kröller waarschijnlijk nu als re-
presaillemaatregel uit de not zou stappen. De Britse diplomaten acht-
ten het weren van Kröller van de Baltic dan ook ‘of very dubious utility’.
Zij meenden bovendien dat Kröller buiten verdenking was omdat hij de
Engelse autoriteiten had aangeboden zijn boeken te controleren. Er was
nu permanent een accountant gestationeerd bij Müller & Co in Londen.
Voor Kröller was het een tamelijk risicoloze geste geweest, omdat zijn
Duitse handel allang buiten Engeland om ging.90 Commercieel attaché
Oppenheimer probeerde zijn Engelse collega’s nogmaals uit te leggen
dat ‘monsieur Kroeller is far safer inside the Trust than outside’, waarna
het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken er bij de collega’s van Han -
del op aandrong: ‘We should urge the Baltic to reinstate Kroel ler and his
firm. […] The matter is urgent.’91

Het schrappen van Kröller en zijn firma van het tableau van de Baltic
bedreigde echter niet alleen het voortbestaan van de Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij, ook de binnenlandse Britse belangen kwa-
men nu in het geding. Müller & Co was namelijk naast een voorname
 leverancier van erts aan Duitsland ook de grootste ertshandelaar van
Engeland.92 Britse staalfabrieken met grote orders voor de marine, maar
ook graanhandelaren, meldden zich bij het Foreign Office met het be-
richt dat het verbod om zaken te doen met Müller & Co hun binnenland-
se productie in gevaar bracht.93 Kröller voerde zelf ook de druk vanuit
zijn firma op de Engelsen op. Tussen augustus 1915 en het einde van het
jaar moest er nog een kwart miljoen ton erts uit Algerije naar Engeland
verscheept worden, onder meer bestemd voor de productie van wapens.
‘You will readily understand that every day’s delay is material to the
supply of iron-ore to this Country,’ schreef de Britse secretaris van het
kantoor van Müller & Co in Londen dreigend.94 Wekenlang steggelden
de goederenbeurs en de diplomaten vervolgens over de botsende belan-
gen in oorlogstijd. Met zijn ijzerertshandel aan beide oorlogvoerende
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partijen bleek Kröller Engeland volledig in de tang te hebben. Onderling
omschreven de Britten de Müller-casus als ‘a complicated one’.95

Na uitgebreide uitwisseling van standpunten tussen directeur Rogen -
hagen van het Londense kantoor van Müller & Co, zijn Britse advocaat,
de Baltic en het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken werd in okto-
ber 1915 een compromis gevonden waarbij Anton Kröller zich, zolang de
oorlog duurde, zou terugtrekken als directielid van zijn Londense ven-
nootschap. Zijn persoonlijke lidmaatschap van de beurs bleef opgeschort,
dat van zijn firma werd hersteld.96 Müller & Co zou tijdens de oorlog
nooit meer op de Zwarte Lijst van de Engelsen belanden.
De oorlog deed de Britten overigens beseffen hoe gevaarlijk hun tot

dan toe zo warm omarmde vrijhandelsprincipes waren in tijden van inter-
nationale spanningen. Van de acht miljoen ton aan ijzer- en mangaan-
erts die de Britse hoogovens jaarlijks verwerkten kwam slechts 5 procent
uit mijnen in Britse handen, twintig uit geallieerde bezittingen en maar
liefst 73 procent uit mijnen in neutraal bezit, zoals Zweden en Neder -
land. Die laatste bronnen werden grotendeels beheerst door Müller &
Co, die óf eigenaar was óf exclusieve vertegenwoordigingsrechten be-
zat.97 Nog tijdens de oorlog zou het Engelse ministerie van Handel een
commissie in het leven roepen die de kwetsbaarheid van de Britse ijzer-
en staalindustrie moest onderzoeken. Deze stelde vast dat de relatie tus-
sen de handelaren en Groot-Brittannië ‘purely commercial’ was. Er be-
stond ‘no real solidarity of interest to prevent a sudden interruption of
supplies’. De commissie concludeerde dat met het oog op ‘the safety and
well being of the nation […] it is no longer safe to entrust the very life of
the iron and steel industries entirely to the effort of private enterprise.’98

Helene Kröller kon intussen haar energieke, niet altijd even scrupuleu-
ze echtgenoot niet meer bijbenen. Hij ging volledig op in zijn oorlogs-
zaken, waarover hij verdedigend tegen haar zei ‘dat je pas wat waard
bent en vooral voor anderen, als er moeilijkheden zijn’.99 Daar mee doel-
de hij louter op zakelijke kwesties want voor lastige familieaangelegen-
heden gaf de rusteloze pater familias nu helemaal niet meer thuis. Toen
zoon Wim het vorige najaar plompverloren – vergezeld van ring en
reeds gedrukte kaarten – aan zijn ouders vertelde zich verloofd te heb-
ben met een Duits meisje dat hij kende uit Bremen, had Kröller op ver-
zoek van zijn echtgenote nog wel een brief geschreven aan de toekom-
stige schoonouders met de boodschap dat er van een huwelijk geen
sprake kon zijn, omdat zijn zoon nog niet op eigen benen kon staan.100

Wim Kröller had daarna nog een paar maanden bij Müller & Co in Rot ter -
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dam gewerkt, maar was vervolgens alsnog naar Bremen vertrokken. Hij
verbrak het contact met zijn ouders en belde de huisknecht op met de bood -
schap zijn kamer in Ten Vijver te ontruimen. Aan directeur Schreu der
van het Rotterdamse filiaal vroeg hij een getuigschrift, maar die wendde
zich vervolgens tot zijn patroon met de vraag of deze daarmee akkoord
ging. Vader Kröller antwoordde slechts onverschillig dat Schreu der moest
doen wat hij bij iedere andere werknemer gedaan zou hebben.101

Nu bleek dat ook de oudste zoon Toon opnieuw verkering had. Toon
was bij de mobilisatie korte tijd ingekwartierd geweest in Nijmegen en
had daar kennis gekregen aan Truusje Jesse, een eenvoudige kruide-
niersdochter.102 Helene Kröller was hier uiterst ongelukkig mee en ver-
zocht haar man dringend actie te ondernemen. ‘Pa, vergeet deze zaak
niet,’ schreef ze, ‘laat zij niet nog rijper worden tot het te laat is! Zij is
voor ons even gewichtig als een van de n-o-t, want ze heeft verstrekken-
de gevolgen.’103Maar haar echtgenoot ondernam dit keer helemaal niets.
In het voorjaar van 1915 had ook Kröllers dochter weer van zich laten

horen. Ze was nog altijd gebrouilleerd met haar moeder en richtte nu
het woord tot haar vader. Helene en Paul Brückmann, die na zijn terug-
keer uit Argentinië in Hamburg waren neergestreken, wonden zich nog
steeds op over de positie die Sam van Deventer binnen de familie ver-
worven had en waren er nog altijd stellig van overtuigd dat er sprake
was van overspel. Het jonge paar dat in tegenstelling tot Anton en He -
lene Kröller harmonie en een warme familieband tot het hoogste levens-
doel verheven had en bezig was daartoe zelf een groot gezin te stichten,
kon zich niet verenigen met de onthechte manier waarop de beide ech-
telieden met elkaar omgingen. Paul Brückmann had zelfs een plechtige
brief geconcipieerd aan zijn schoonvader waarin hij schreef dat deze
wat hem betrof het recht verspeeld had om het gedrag van zijn vrouw
nog te verdedigen, omdat hij haar in zijn ogen had prijsgegeven aan een
ander. Paul Brückmann schreef dat als Helene en Anton zelf de ‘unge-
heuerlichkeit’ van hun gedrag zouden inzien, ze doodziek zouden wor-
den.104 Of Brückmann zijn brief ooit verstuurde is ongewis. Zeker is wel
dat zijn schoonmoeder hem nooit heeft gezien.105

Helene jr. schreef in april 1915, in wat nog het meeste lijkt op een harten-
kreet aan haar vader, dat hij in haar ogen de enige was die de ‘zerrüteten
Familienverhältnissen’ weer zou kunnen opbouwen.106 Maar Kröller,
die net midden in de onderhandelingen over de Holland-Amerika Lijn
en de verplaatsing van zijn graanhandelsbedrijf zat, begreep niet waar
zijn dochter het over had en antwoordde haar botweg, dat niet híj moest
opbouwen maar zíj, en dat het haar ontbrak aan zelfinzicht.107
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De reactie van zijn dochter daar weer op hield hij vervolgens weken
voor zijn vrouw verborgen, maar zij vond de brief toch in de zak van zijn
jas.108 De eerstvolgende las hij toch maar weer aan haar voor. Ze schreef
er verwonderd over aan Van Deventer: ‘Niets dan verwijten aan Mijn -
heer, dat hij – hij! – voor het tegenwoordige niet genoeg had gedaan en
of hij ook wel bedacht had, dat men aan de naaste omgeving recht en ge-
rechtigheid moest laten wedervaren. Leven voor het nageslacht?’ Helene
had geen idee waar haar dochter op doelde en vond het vreemd dat zij
niet meer begrip had voor wat haar ouders allemaal aan het opbouwen
waren. Antons enige reactie was geweest: ‘Abnormaal.’109

In de zomer van 1915 belandde Paul Brückmann, die opgeroepen was
voor Duitse dienst, echter als soldaat in het lazaret en zijn salaris werd
stopgezet. Helene raakte met haar twee kleine kinderen in financiële
problemen, een gelegenheid die moeder Kröller aangreep om een nieu-
we poging te wagen de banden met haar dochter aan te halen. Er vond
een gesprek plaats tussen de beide dames in een chic hotel in Hamburg,
maar daar kreeg senior weer keihard de wind van voren. ‘Een oogenblik
was het goed; dan brak een storm los,’ schreef zij aan Sam van Deventer,
‘het was vreeselijk.’110

Met diezelfde Sam van Deventer ging het ondertussen niet goed. Hij
was door Kröller in het eerste jaar van de oorlog overal heen gestuurd
waar graan vandaan naar Duitsland getransporteerd kon worden. Hij
leefde in hotelkamers en was nauwelijks meer in Den Haag geweest. Na
Buenos Aires en Braila was hij in de zomer van 1915 naar Boekarest, Sofia
en Constantinopel gestuurd, waar Duitsland noodgedwongen steeds
meer graan vandaan moest gaan halen.111 Zijn volgende bestemming was
Kopenhagen, waar Müller & Co een deelneming in de lokale graanhan-
delaar Asmussen had genomen.112 Zijn moeder, met wie hij altijd een
sterke band had gehad, was in het voorjaar van 1915 ernstig ziek geweest,
maar hij had nauwelijks gelegenheid gehad om haar te bezoeken.113

Van Deventer was in de herfst van 1915 aan het einde van zijn Latijn.
Hij was broodmager geworden, at slecht, had last van jicht en kampte
met slapeloosheid en angstaanvallen. Toen Helene Kröller zelf voor een
gynaecologische ingreep naar een kliniek in Heidelberg moest, nam ze
haar vertrouweling mee, zodat hij op adem kon komen en aansterken.114

In het luxueuze Schlosshotel met uitzicht op de Neckar hadden Helene
en Sam een maand de tijd om na te denken en samen te praten, en kwa-
men ook de bezigheden van de heer des huizes ter sprake.
In Heidelberg ontving Helene ook een onaangename brief van haar

man waarin hij haar duidelijk maakte dat het gebouw in Londen hem
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inmiddels veel te veel geld ging kosten. Het project dat hij met zo veel
ambitie gestart was, begon hem, nu hij voorzag dat er voorlopig nauwe-
lijks emplooi voor zou zijn, tegen te staan, en zijn ergernis reageerde hij
op zijn echtgenote en assistent af, die hij in het voorjaar ook al eens fi-
nancieel op de vingers getikt had.115 Weinig empathisch schreef hij nu
dat hij zich als zakenman in een dergelijke situatie zou schamen.116

Helene was geïrriteerd door deze botheid en schreef op felle toon te-
rug: ‘Is dan ooit het Londenkantoor uit een financieel oogpunt gebouwd?
Dat is toch maar een noodzakelijk kwaad, dat er bij komt om een ge-
bouw van dien omvang mogelijk te maken. In stille uren had ik mij juist
overlegd, dat wij ergens heel duidelijk het jaartal 1914-15 moesten aan-
brengen, om nog in latere tijden er aan te herinneren, dat wij opbouwden,
terwijl andere neerhaalden. Geloof je niet, dat menigeen dan verbaasd
zal staan over den durf der Nederlandsche firma, die Zeppelin aan val -
len, vijandige stemmingen en onzekerheid van den geldmarkt trotseer-
de, terwijl in Engeland alles stilstond, al lang stil had gestaan in iedere
richting op ideëel gebied! […] Moesten niet eerst Zeppeline komen, om
daar te verwoesten, wat toch al lang oud is en afgedaan? Jij zegt zoo vaak
bij een oud gebouw: “Wie heeft vandaag nog den durf om zoo iets te zet-
ten.” Nu, ik denk: wij!’
Helene nam ook de gelegenheid te baat om haar echtgenoot, tegen

wie ze zo huizenhoog opkeek, die ze bewonderde om zijn inventiviteit
en die ze tot dan toe nooit echt bekritiseerd had, toch eens duidelijk te
maken dat hij misschien de hand ook in eigen boezem moest steken wat
geld uitgeven betrof en niet altijd zo negatief moest zijn over de bezig-
heden van anderen. In haar kritiek was ze duidelijk gesouffleerd door
Sam van Deventer, die weliswaar volgzaam was en in zijn tomeloze am-
bitie alles deed wat zijn chef hem opdroeg, maar die bepaald niet dom
was. Hij had heel goed in de gaten waar de tekortkomingen van zijn veel -
eisende, wispelturige baas lagen, en wist als geen ander dat Müller & Co,
dat vanbuiten als een ijzersterk concern oogde, eigenlijk als los zand aan
elkaar hing en slechts door één persoon aangestuurd en bijeengehou-
den werd. Diezelfde chef werd nu ook nog eens volledig opgeslokt door
zijn advieswerk voor de regering en verwaarloosde het familiebedrijf.
‘Kritiek zonder “Anerkennung” deprimeert zoo, vooral de jongeren!’

schreef Helene. ‘Maakt iedereen stom en laat weinig naast je opkomen.
Ik begrijp heel goed dat het leven jou kritisch heeft gemaakt […], maar
men wil ook wel eens hooren of voelen in het leven, dat ook nog wat
goed is, wat men doet, anders kruipt men zoo weg.’ Ook raadde ze hem
aan niet al zijn tijd te steken in zijn hulp aan de regering, en vooral de
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leiding en samenhang van zijn eigen onderneming niet uit het oog te
verliezen. ‘Laat je hart de moeilijkheden van je eigen zaak toch altijd de
naasten zijn, of zie naar iemand om, aan wie je ze meer kunt aanleunen.
Het zou mij spijten, wanneer op den duur je groote mooie gebouw al-
leen uit geniale slagen bestond, die geen mensch meer aan elkander kon
rijmen.’
In de leidinggevende staf van Müller & Co zag ze echter geen kandi-

daten voor deze rol. De verschillende secretarissen van haar man achtte
ze niet capabel genoeg, de directeuren van de filialen en werkmaat-
schappijen waren volgens haar te veel specialist op eigen terrein. Ze ver-
volgde: ‘Jou interesseert het nieuwe, altijd het nieuwe en daarin ben je
eenig, maar er komt toch een tijd, dat ook samengevoegd moet worden
en daarvoor hebt je menschen noodig en in je filialen en in je hoofdkan-
toor. Waar zijn ze, Pa, om je heen? Als ik mij dat afvraag word ik bang.
Wij worden oud. Zijn het nog niet maar worden het toch en wij mogen
niet wachten te consolideeren tot wij niet meer schaffenkunnen. Dat moet
nebenbeigebeuren. Dat moet hand in hand gaan met het inventieve.’117

De dappere kritiek van Helene Kröller was echter aan dovemansoren
gericht. Haar man beleefde juist zijn finest hour en was niet te stuiten.
Hij liet zich door niemand betuttelen of beteugelen. Dat had hij nog
nooit gedaan. Voor Anton Kröller, die nu eenmaal verslaafd was aan wer-
ken en zaken doen, was de oorlog één grote aaneenschakeling van nieu-
we zakelijke mogelijkheden, die hij zonder aarzelen ook allemaal greep.
Ge bruik makend van gesloten grenzen, exportverboden, blokkades en
schaarste zag hij steeds weer nieuwe kansen om veel geld te verdienen
en een machtspositie te bereiken. Bovendien kreeg Kröller juist op dat
moment nog een duwtje in de rug, want er werd geld verdiend als water
en door toenemende inflatie zocht ook steeds meer Duits kapitaal zijn
toevlucht in het veilige, neutrale Nederland, wat de beurskoersen een
sterke impuls gaf en kapitaal goedkoop maakte.118

Aan minister van Buitenlandse Zaken Loudon schreef Kröller in die
dagen een uitgebreid memorandum waarin hij op diens verzoek zijn vi-
sie uiteenzette op de handelsrelatie tussen Nederland en Duitsland. Het
was volgens Kröller weliswaar juist dat Duitsland, in tegenstelling tot
eerdere afspraken, veel meer Nederlandse goederen geïmporteerd had
dan vice versa – met name de beloofde kolen waren uitgebleven – maar
dat was volgens hem geen onwil, maar meer het gevolg van langs elkaar
werkende diensten en ministeries. Tevens maakt hij subtiel duidelijk
dat als meer resultaat verwacht werd, Loudon zelf maar in gesprek moest
treden met Berlijn, wetende dat deze dit juist angstvallig vermeed.
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Kröller wees Loudon terloops ook even fijntjes op de positieve effecten
van wat hij noemde ‘eene uiterst liberale gedragslijn’ van zijn Commis -
sie voor het Handelsverkeer met het Buitenland. Door de enorme expor-
ten naar Duitsland was de goudreserve van De Nederlandsche Bank na-
melijk inmiddels gestegen van 160 miljoen vlak vóór de oorlog tot
boven de 500 miljoen gulden.119 ‘Want is de onverwachte goudregen, die
op Nederland is nedergedaald, niet voor een zeer overwegend deel aan
onzen sterken uitvoer te danken en de gunstige stand onzer valuta en,
in verband daarmede, onze groote goudvoorraad niet het directe gevolg
van het surplus van onzen uitvoer?’ vroeg hij retorisch. ‘En uit zich deze
overvloed van geld niet op de meest gunstige wijze? Men behoeft slechts
de goedgeslaagde emissies, de verhoogde belangstelling voor vader-
landsche industrieele ondernemingen, die vroeger hun geld in Londen
moesten zoeken – na te gaan, om allen twijfel op te heffen.’120

Terwijl Helene haar vinnige brief schreef was dealmakerKröller allang
weer bezig met zijn volgende plan, waarvoor hij nu ook de effectenbeurs
begon aan te boren. Hij was druk in de weer om zijn Zwijndrechtse kunst -
mestfabriek Internationale Guano en Superphosphaat Werken (igsw) te
fuseren met twee grote branchegenoten, waarmee eerder en met wisse-
lend succes in kartelverband was samengewerkt. De grootste financiële
klapper maakte de igsw overigens niet met het leveren van meststoffen
in kartelverband, maar – zoals wel vaker in Kröllers leven – met de ver-
koop van onroerend goed. De onderneming had in eerdere jaren maar
liefst 13,5 hectare grond rondom de fabriek aangekocht om te voor komen
dat een concurrent zich naast de fabriek zou kunnen vestigen. In mid -
dels was dit terrein met veel winst verkocht aan margarinefabrikant
Anton Jurgens, waardoor begin 1915 aandeelhouders een dividend ren -
de ment van 100 procent op hun aandelen hadden kunnen incasseren.121

Net als bij de wolhandel was door de oorlog de invoer van Tho mas -
slak kenmeel en superfosfaat uit België stil komen te liggen, waardoor be-
langrijke concurrentie wegviel. Het was een situatie zoals Anton Kröl -
ler, die dus tevens voorzitter was van de Kunstmestcommissie, deze graag
zag. Ideale omstandigheden om het kartel om te vormen tot een werke-
lijke monopolist, waardoor de macht op de markt nog verder uitgebuit
kon worden.122 Een mooie bijkomstigheid was waarschijnlijk dat de Duit -
se aandeelhouders die van oudsher in Kröllers eigen kunstmestfabriek
zaten nu ook op onopvallende wijze uitgekocht konden worden.123

Op initiatief van Anton Kröller fuseerden in december 1915 de Cen -
trale Guano Fabrieken uit Capelle aan den IJssel, de igsw in Zwijndrecht
en de Groningse Kunstmeststoffenfabriek v/h Van Hoorn, Luitjens en
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Kamminga tot de Vereenigde Chemische Fabrieken (vcf).124 Vrijwel te-
gelijkertijd werd een nieuw kartel aangegaan met de andere grote spe-
ler, de Amsterdamsche Superfosfaat Fabriek (asf), waar Westerman en
Kröller nu commissaris werden.125 Wat zeker hielp bij de fusiebespre-
kingen was dat vrijwel tegelijkertijd ook de banken van deze kunst-
mestfabrieken over samenwerking spraken. Dat wil zeggen kort erna
namen Willem Westerman en Piet van Tienhoven in hun regionale ex-
pansiedrang de Groningse bank Geertsema over en kochten zij ook de
Dordtsche Bank van Kröllers commissaris en vroegere zakenpartner
Willem de Ridder. Kröller, die al meer dan vijftien jaar een belang had in
de Dordtsche Bank, kreeg nu in ruil hiervoor een kleine deelneming in
de Rotterdamsche Bankvereeniging. Maar belangrijker, hij werd er
commissaris, waardoor zijn invloed in het Rotterdamse complex van
handel, scheepvaart en financiering alleen nog maar verder toenam.126

Die positie greep hij onmiddellijk aan om de macht van de Rotter dam -
sche Bank in de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, de belangrijkste
kredietverstrekker voor zijn graan- en wolhandel, te vergroten, en de
nhm en de Koninklijke Hollandsche Lloyd – de Amsterdamse partici-
panten – er langzaam maar zeker uit te duwen.127

De daadkrachtige Kröller ontwikkelde zich in die jaren tot een gezien
fusiemakelaar. En hij deed het zelf ook graag. Het gaf hem de mogelijk-
heid de zaken naar zijn hand te zetten. Toen in 1917 de twee grote
Nederlandse spoorwegbedrijven eindelijk tot samenwerking kwamen,
wierp Kröller zich als commissaris van de hijsm op als onderhande-
laar.128 Hij was hier weer bepaald niet belangeloos. Voor Müller & Co als
expediteur en handelaar was het belangrijk dat de spoorwegtarieven zo
laag mogelijk bleven. Na de fusie was een van de doelstellingen van het
nieuwe – de facto – staatsbedrijf dat de tarieven de ontwikkeling van
handel en industrie dienden te stimuleren.129

Voor zijn diensten als economisch raadgever liet Kröller zich overi-
gens graag goed belonen. Hij had geen enkele schroom om geld te vra-
gen voor zijn bemiddelingsactiviteiten, hetgeen soms tot gênante situa-
ties leidde. Toen Kröller nieuwe fusiebesprekingen initieerde tussen de
hal en de khl stelde hij Westerman en Van Aalst, ieder commissaris bij
een van de rederijen, voor om een vergoeding in rekening te brengen
voor hun advieswerk. Volgens Van Aalst zei Kröller daarbij: ‘Aan deze
zaak moet ieder van ons minstens een ton verdienen. Wij hebben nu al zo
veel werk voor niets gedaan.’130 En dat terwijl nog geen halfjaar eerder er
ook al drie ton aan provisie verdeeld was onder de banken, die betrok-
ken waren bij het herplaatsen van de hal-aandelen in Neder land.131
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Van Aalst, die zich als hoeder van het landsbelang verheven voelde
boven de inhalige Rotterdammer, zou volgens zijn eigen herinnering ge -
antwoord hebben dat hij en Westerman als commissarissen geen speciale
vergoeding in rekening konden brengen, maar Kröller dicteerde daar-
op: ‘Deze zaak heeft niets te maken met Uwe positie als Commissaris of
Vertegenwoordiger in nhm of Rott. Bank. U stelt Uw kennis en Uw ini-
tiatief ter beschikking en trouwens, ik bereken 300.000 en reken met de
Heeren af.’132 Bij de fusie tussen de drie kunstmestfabrieken deed Kröl -
ler iets soortgelijks. Ieder van de fabrieken moest 125 duizend gulden
aan Müller & Co betalen, waarvan Kröller de helft doorbetaalde aan de
betrokken banken voor hun bereidwillige medewerking.133

Ten slotte kreeg ook graanhandelaar Van Stolk te maken met Kröllers
uiterst zakelijke houding als het om vergoeding voor verrichte diensten
ging. In de loop van de oorlog moesten reders steeds meer vrachtruimte
afstaan voor graantransport van de regering tegen niet altijd even aan-
trekkelijke tarieven. Om de schijn van bevoordeling weg te nemen, bood
Van Stolk daarop aan minister Posthuma aan om de vergoeding die hem
persoonlijk uit hoofde van de graaninkoop toekwam, terug te geven aan
de regering. Van Stolk vroeg aan Kröller of hij daar bezwaar tegen had.
Deze antwoordde laconiek: ‘Absoluut niet, ga gerust je gang, maar ik doe
het niet.’134

Nu moet hier niet de indruk ontstaan dat alle andere zakenlieden room -
ser dan de paus waren en Kröller een volstrekte uitzondering vorm de.
Persoonlijke verrijking en vermenging van belangen waren destijds bij
lange na niet zo omstreden als vandaag de dag. Dat bankiers persoonlijk
verdienden aan beursintroducties was de normaalste zaak van de wereld.
Het behoorde, evenals voorkennis, tot the bankers’ privi lege.135 Dat bij-
voorbeeld Eerste Kamerlid en voormalig minister van Oorlog Hendrik
Colijn zijn politieke ervaring inzette als directeur van een dochter van
de Koninklijke Petroleum Maatschappij, werd destijds evenmin onoir-
baar gevonden. Colijn ontving een half procent van de winst, waardoor
hij zich na de oorlog financieel zorgeloos aan zijn verdere politieke loop -
baan kon wijden.136 Karel van Aalst verzette zich dan ook niet tegen Kröl -
lers vasthoudendheid, maar was alleen verbaasd over diens schaamte-
loosheid. Hij schreef in zijn dagboek: ‘Daar ik altijd kan zien, wat ik met
die ton doe antwoord ik maar verder niet en ga over tot de zaak zelf.’137

De beoogde fusie tussen de hal en de Koninklijke Hol landsche Lloyd
kwam zoals gezegd nooit tot stand.
Toch liepen tijdens de oorlog ook wel degelijk zakenlieden in Neder -

land rond bij wie Kröllers inhaligheid schril afstak. Machinefabrikant
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Dirk Stork uit Hengelo, de eerste werkgeversvoorzitter van Nederland,
schreef vlak na het uitbreken van de oorlog een aantal brieven aan
 premier Cort van de Linden. Hij bood hem aan om 10 procent van zijn
 vermogen aan het einde van de oorlog aan de staat ter beschikking te
stellen.138
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11
‘Food dictator’

In februari 1916 kwam minister Treub ten val. Hij struikelde over zijn
voorstel om het op handen zijnde staatspensioen uit de inkomstenbelas-
ting te financieren. De sociaal-democraten, die meenden dat de rijken
dit maar moesten ophoesten, dienden een motie in en kregen steun van
de vrijzinnig-democraten en de Liberale-Unie.1 Maar Treub bleek nog
een aantal tegenstanders in de Tweede Kamer te hebben. Hij was inmid-
dels voor de tweede keer gescheiden en hield het nu met een getrouwde
vrouw. Dat was voor sommige confessionelen reden geweest om even-
eens vóór de motie te stemmen. Tot grote verrassing van de regering
ontstond er daardoor een nipte meerderheid tegen Treub en moest de
meest daadkrachtige minister, die ook nog een van de belangrijkste mi-
nisteries leidde, het veld ruimen.2

De publieke verontwaardiging over deze kamikazeactie in crisistijd
was groot. Binnen een groot deel van het Nederlandse zakenleven was
men zeer geporteerd van de besluitvaardige bewindsman en onder aan-
voering van Karel van Aalst werd een adres bij de Tweede Kamer inge-
diend om Treub voor het landsbestuur te behouden. Het protest was
voornamelijk ondertekend door Amsterdamse zakenlieden, maar ook
door een aantal Rotterdammers. Anton Kröller maakte echter geen deel
uit van Treubs steuncomité.3

Er is lang gedacht dat achter de onfortuinlijke val van Treub een com-
plot zat waarbij Duitse diplomaten koningin Wilhelmina de huwelijks-
perikelen van de minister zouden hebben ingefluisterd. Dat vermoeden
was vooral gebaseerd op de grote blijdschap bij de oosterburen over het
feit dat zij nu hun enige uitgesproken tegenstander kwijt waren.4 Ook
Kröller had belang bij de val van Treub, maar van zijn betrokkenheid is
geen bewijs te vinden. Waarschijnlijk was het toch vooral een uiterst on-
gelukkige samenloop van omstandigheden, waarbij de minister zelf een
inschattingsfout maakte, premier Cort van der Linden terughoudend
was bij het uitspreken van morele steun en koningin Wilhelmina een



342

ernstige verkoudheid had, waardoor zij de scheidende bewindsman
slecht kon verstaan, weinig tijd voor hem had en hem derhalve vroeg
zijn ontslag schriftelijk in te dienen. Daarmee vervloog het momentum
om Treubs vertrek tegen te houden.5 Dat hij werkelijk in ongenade was
gevallen bij de koningin, is niet aannemelijk. Hij bleef voorzitter van
haar Nationaal Steuncomité en werd in die hoedanigheid daarna nog
geregeld door haar geraadpleegd.6

In een tijd waarin nog geen wachtgeldregelingen bestonden, regelde
Karel van Aalst dat de gevallen minister in zijn levensonderhoud kon
voorzien. Hij zamelde geld voor Treub in bij zakenrelaties, liet hem ge-
nereus meedelen in een aantal financiële transacties van zijn bank en be-
zorgde hem commissariaten bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd en
Stoomvaart Maatschappij Nederland.7 Uit Rotterdam kreeg Treub een
buitengewoon hoogleraarschap aangeboden aan de Nederlandsche Han -
dels-Hoogeschool. Treub doceerde een jaar lang ‘Economie, bijzondere
onderwerpen’ en zette zich daarnaast aan het schrijven van zijn be-
roemd geworden boek Oorlogstijd.8

Met de val van Willem Treub was Anton Kröller voorlopig zijn enige
serieuze criticaster in het kabinet kwijt en stond niets hem meer in de
weg om zijn positie als economisch-diplomatieke steun en toeverlaat
van de regering verder uit te bouwen.9 Tegelijkertijd werd de druk op
minister Posthuma, die toen al kampte met ernstige overspanningsver-
schijnselen en meermaals met ziekteverlof was geweest, groter, waar-
door deze steeds vaker een beroep op Kröller moest doen.10Die druk kwam
onder meer van de not, die Posthuma op het matje riep, omdat de Engel -
sen zich hadden beklaagd over het feit dat de stijgende Neder landse
landbouwproductie in toenemende mate in oostwaartse richting ver-
dween als gevolg van het feit dat de Duitsers bereid waren steeds hogere
prijzen voor voedingsmiddelen te betalen. De bijbehorende explosieve
stijging van de Nederlandse import van veevoer en kunstmest was de
Britten eveneens een doorn in het oog. Aan het einde van 1915 was de
 maïsconsumptie in Nederland ten opzichte van het uitbreken van de
oorlog verdubbeld, waardoor de geallieerden onder elkaar gekscherend
spraken over ‘maïs op vier poten’.11

Dat er zo veel maïs Nederland binnenstroomde kwam onder meer
doordat landbouwminister Posthuma besloten had zonder overleg voor
rekening van de regering grote voorraden aan te leggen, zodat ‘zijn’ boe-
ren niet zonder veevoer zouden komen te zitten. De cijfers om de toe-
komstige behoefte aan maïs te bepalen waren daarbij aangeleverd door
W.H. Müller & Co in nauw overleg met het Graanbureau, waarvan Kröl ler



343

eveneens formeel de leiding had. Bovendien had de minister gekozen voor
de goedkopere Argentijnse maïs boven levering uit Nederlandsch-Indië.
Alles verraadde de voortvarende hand van ‘regeringsadviseur’ Kröller,
wiens particuliere belangen opmerkelijk parallel liepen met die van de
boerenbevolking.12

Maar ‘boeren’-minister Posthuma hield tegenover de not zijn poot
stijf, en eiste daarentegen juist nog hogere rantsoenen. De watersnood
die Nederland begin 1916 trof, had volgens hem veel maïs onbruikbaar
gemaakt. Hij verzocht daarom om ‘tijdelijke opheffing van de maïsrant-
soenen’. Om de druk van de Engelsen te verlichten bood de Oostenrijks-
Hongaarse attaché in Nederland, baron Giskra, Posthuma aan om maïs
uit de Balkan te leveren, maar dit aanbod werd genegeerd.13

Folkert Posthuma bereikte met zijn halsstarrige houding wel zijn
doel, want na een aantal weken van harde confrontaties tussen hem en
de Engelsen werden nieuwe onderhandelingen geopend over het toela-
ten van hogere maïsrantsoenen in ruil voor een meer evenredige verde-
ling van de export van zuivel en vlees tussen Duitsland en Engeland.
Het resultaat was het zogeheten Agricultural Agreement waarin aan het be-
gin van de zomer van 1916 tot in detail afspraken werden vastgelegd
over het geallieerde aandeel in de export van vlees, zuivel, groenten en
fruit en het gedeelte dat naar Duitsland mocht gaan.14 Een nieuw opge-
richt Landbouw-Export Bureau (leb) werd verantwoordelijk voor de
uitvoering van de afspraken. De Distributiewet, die tegelijkertijd de
binnenlandse verdeling van levensmiddelen centraal organiseerde, moest
ervoor zorgen dat er binnen Nederland geen verdere prijsopdrijving
zou plaatsvinden. Ter uitvoering van de wet werd vervolgens een Com -
missie van Bijstand in het leven geroepen die onder leiding kwam te
staan van Anton Kröller.15 Hierdoor kwam niet alleen de export van voe-
dingsmiddelen naar de belligerenten, maar ook de verdeling binnen
Nederland onder de dominante invloed van één man te staan die bepaald
niet belangeloos was. De Engelse diplomaten concludeerden dat Kröller
door zijn nieuwe functie ‘food dictator’ was geworden, en schreven be-
zorgd: ‘Minister of Agriculture is chiefly managed by his adviser.’16

Met de aanvoer van veevoer en kunstmest dreigde het vervolgens nog
even spaak te lopen, maar daar kwam Kröller met een pragmatische op-
lossing, door de helft door de regering te laten inkopen en de andere
helft via de not. Als een van de belangrijkste leveranciers kan hem dat
geen onwelgevallige verdeling geweest zijn. Bovendien ging hij akkoord
met de eis van de Engelsen dat er geen zaken meer mochten worden ge-
daan met twee grote, vermeende leveranciers aan Duitsland, de gebroe-
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ders Weil en Bunge y Born, die op de Zwarte Lijst waren geplaatst. Het
waren precies de partijen waar Kröller eerder een syndicaat mee had ge-
vormd en die tot die tijd belangrijke leveranciers van maïs waren geweest.
Kröllers positie als maïsleverancier werd er alleen maar sterker door.17

In de zomer van 1916 vertrok Anton Kröller, die zich inmiddels hele-
maal niets meer gelegen liet liggen aan diplomatieke mores, naar het
Auswärtige Amt in Berlijn om daar het Agricultural Agreement te gaan uit -
leggen.18Op hoge poten meldde vervolgens baron Gevers, de Neder land se
gezant aldaar, aan minister Loudon dat hij tegenover Duitse regerings-
vertegenwoordigers met zijn mond vol tanden had gestaan doordat hij
niet tevoren van het bezoek in kennis was gesteld. ‘Waar ik geheel onbe-
kend ben met het doel der gevoerde onderhandelingen, bevind ik mij
tegenover de dezerzijdsche autoriteiten in eene eenigszins pijnlijke po-
sitie, die gemakkelijk had kunnen worden voorkomen, wanneer mij met
een enkel woord bijtijds inlichtingen waren verstrekt,’ schreef Gevers
geprikkeld aan zijn chef.19

Loudon, die zijn diplomaten altijd in het Frans antwoordde, stelde
zich echter per telegram op het bijna komisch-formalistische volken-
rechtelijke standpunt dat het hier ging om ‘arrangements privés’ tussen
Nederlandse zakenlieden en Engeland, waarbij de regering geen partij
was. De lebwas immers net als de not officieel een private aangelegen-
heid. Er was met Kröller afgesproken dat hij Gevers zou informeren.
‘Demandez à K. de vous expliquer tout,’ scheepte Loudon Gevers tele-
grafisch af.20

De derde partij in de Grote Oorlog, Frankrijk, sloeg ondertussen van
een afstand gade hoe Nederland zich steeds krampachtiger in allerlei
bochten wrong om toch maar vooral geen partij te hoeven kiezen. Het
gezaghebbende Franse tijdschrift Revue des deux mondes maakte in het
najaar van 1916 een reportage over Nederland onder de sarcastische titel
Chez les neutres. Een verslaggever was naar Den Haag getogen, waar de
bekende restaurants goede zaken deden. Het wemelde er van de diplo-
maten van de verschillende oorlogvoerende landen, die elkaar overi-
gens wederzijds aanduidden als spionnen.21 De Franse journalist ver-
kneukelde zich onder meer over het tafereel waarbij in sommige Haagse
etablissementen op dinsdag, woensdag en donderdag geallieerde gas-
ten ontvangen werden, terwijl de donderdag en vrijdag gereserveerd wa-
ren voor bezoek uit Duitsland en Oostenrijk. Vervolgens werd met een
uitgesproken cynisme het ongegeneerde mercantilisme van de Neder -
landers voor het voetlicht gebracht. De verslaggever in kwestie had zijn
licht opgestoken bij minister John Loudon, bij Eerste Kamerlid Hendrik
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Colijn en bij de Nederlandse journalist en criticus Johan de Meester.
Ieder van hen had geprobeerd de schrijver op behoedzame wijze te over-
tuigen van de kwetsbare positie waarin Nederland zich bevond en van
de, mede door de koloniën, buitenproportioneel grote belangen die op
het spel stonden.
Ook de normaal gesproken zo publiciteitsschuwe Anton Kröller had

het blad uitgebreid te woord gestaan, maar was minder subtiel in zijn
argumentatie. Hij bevestigde juist uit en te na het Franse beeld van de
Nederlander als Realpolitiker. De neutraliteitskwestie in eerste instantie
vooral op zichzelf en zijn eigen zaken betrekkend, sprak Kröller met
lompe bravoure tegen de journalist: ‘Hoe kunt u van mij verwachten dat
ik een mening heb over de Europese oorlog? Ik heb kantoren in Parijs,
Londen, Sint-Petersburg, Algerije, Alexandrië, belangrijke zaken in
Marokko en Siberië. Ik heb echter ook kantoren in Düsseldorf, Emden,
Constantinopel, Luik en Antwerpen, en een fabriek in Warschau. Als u
mijn persoonlijke mening wilt horen: ik koop Franse schilderijen en ik
zou graag de zomer doorbrengen in Fontainebleau, maar dat heeft niets
met zaken te maken: zaken vinden daar plaats waar ze zich bevinden, en
ik ben dus verplicht om mij daar te vervoegen – als men het mij toestaat.’
‘De zakelijke belangen van Nederland zijn overal, dus zijn wij ook

overal. […] Wij zijn een handelsland, en wij verdedigen ons met onze
handel. De handel heeft ons verleden bepaald; ik geloof dat deze ook on-
ze toekomst zal bepalen.’ In een poging nog eens duidelijk te maken
waarin de Hollandse handelsmentaliteit verschilde van die van politie-
ke grootmachten als Frankrijk en Duitsland, oreerde Kröller nog even
op weinig fijngevoelige wijze door: ‘Wat wilt u? Wij hebben geen terri-
toriale aspiraties. Waar alle Europese landen spreken over vordering en
verovering van grondgebied, zult u nauwelijks Nederlanders aantreffen
die Kleve of Emden opeisen, die vroeger aan ons toebehoorden. […] Onze
belangen zijn anders, en woorden hebben daardoor een andere beteke-
nis. Sambre-et-Meuse, is misschien voor jullie een mooi marslied, voor ons
zijn het twee rivieren waar we zo veel mogelijk schepen doorheen moe-
ten zien te krijgen. […] De Rijn, dan praten we over aken en tollen […] De
Duitsers en de Fransen hebben allemaal literatuur en muziek over die
arme Rijn geschreven. Maar het zijn de Hollanders die ervoor moeten
zorgen dat hij naar de Noordzee stroomt, want dat gaat namelijk niet
van zelf.’22

Maar Kröllers eigengereide en zelfzuchtige optreden als crisismana-
ger van Nederland leek uiteindelijk niet onbestraft te kunnen blijven.
Scherpe kritiek was er al lange tijd in de wereld van graan- en meelhan-
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delaren die door de vorming van het regeringsmonopolie waren ge-
raakt. Eind 1914 had de Amsterdamse meelimporteur Gerhard Polak een
artikel in De Telegraaf gepubliceerd waarin hij beweerde dat Van Stolk en
Kröller naast commissie van de regering – in moderne termen – kick backs
ontvingen van Amerikaanse graanexporteurs en van de Nederlandse re-
ders die het graan vervoerden.23

In kringen van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij en de
Commissie voor den Nederlandschen Handel gonsden inmiddels ook
allerlei geruchten over Anton Kröllers rol bij de graanhandel en bij ex-
port naar Duitsland. Zo vertelde de Duitse reder Albert Ballin aan Karel
van Aalst dat Kröller zo ‘schlau’ was en dat deze samen met Willem
Westerman veel geld verdiende aan de handel met Ballins Zentral-Ein -
kaufs gesellschaft. Ook Van Aalst had het gerucht opgevangen dat Kröller
en Van Stolk bij de inkoop voor de Nederlandse regering tevens commis-
sie toucheerden van Amerikaanse toeleveranciers. Van Aalst waarschuw-
de Kröller dat vele roddels over hem en zijn handel de ronde deden,
maar deze negeerde dit soort kritiek categorisch.24

Het is niet onwaarschijnlijk dat Kröller zelf voor de tegenaanval koos
door minister Posthuma het idee aan de hand doen om een officieel on-
derzoek naar zijn betrokkenheid bij de inkoop van graan voor de rege-
ring te laten instellen, opdat zijn naam van blaam gezuiverd kon wor-
den. Het was een tactiek die hij ook bij de Engelsen had toegepast. Met
de schijn van volledige openheid nam hij zijn criticasters de wind uit de
zeilen.25

Minister Posthuma installeerde in november 1916 de Commissie van
onderzoek naar de Gestie van het Rijksgraanbedrijf. Het was geen offi -
ciële  parlementaire enquêtecommissie, maar er werden wel verhoren af-
genomen bij alle grote Nederlandse graanfirma’s. Een onafhankelijke
 accountant deed boekenonderzoek bij W.H. Müller & Co, Van Stolk’s
Commissiehandel en het Rijksgraanbureau. De onderzoekscommissie
werd gevormd door Piet de Monchy en Sam van Eeghen, voorzitters van
de Kamers van Koophandel in Rotterdam en Amsterdam, en Frans
Waller, directeur van de Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Kröller had één
belangrijke voorwaarde gesteld aan het boekenonderzoek, namelijk dat
alleen de graanhandel van Müller & Co onderzocht zou worden en de re-
sultaten van zijn Compañia Mercantil Argentina buiten beschouwing
zouden blijven. De commissieleden hadden deze voorwaarde ‘zooals
vanzelf spreekt’ geaccepteerd.
Een halfjaar later kwam de commissie al met haar rapport naar bui-

ten waarin de heren Van Stolk en Kröller geheel vrijgepleit werden en
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slechts lof toegezwaaid kregen voor de openheid en onbeperktheid
waarmee ze de ingehuurde accountant tegemoet waren getreden bij het
boekenonderzoek. Zelfs hun privéadministratie en -correspondentie had
hij mogen inzien. Kröller had zijn boeken waarschijnlijk met een gerust
hart geopend. Hij had namelijk inmiddels iemand in dienst genomen,
die een dagtaak had aan het produceren van verschillende versies van
zijn administratie.26

De conclusies van de enquêteurs waren uitzonderlijk mild. Er was in-
derdaad aanvankelijk aan weerszijden van de oceaan commissie getou-
cheerd, maar dat was maar heel eventjes in het begin geweest. Verder
bleek de administratie van het Graanbureau een regelrechte puinhoop
te zijn, maar dat werd niemand persoonlijk aangerekend. De onder-
zoekscommissie raadde de minister aan ‘alsnog eene gecentraliseerde
commercieele boekhouding te doen inrichten’.
De Amsterdamse graanhandelaar Julius Bunge zei nog wel enigszins

zuur ‘dat de minister […] aan minder kritiek had blootgestaan, wanneer
Z.E. zijn adviseurs als verkoopers en bemiddelaars geheel van zaken
had uitgeschakeld’. En hij merkte fijntjes op zelf sinds maart 1916 geen
zaken meer te hebben kunnen doen, vanwege zijn plaatsing op de Engel se
Zwart Lijst. Maar afsluitend zwaaide ook hij de minister lof toe ‘voor
wat hij in het belang van de graanvoorziening heeft gedaan’.
Anton Kröller kwam in zijn laatste woord voor de commissie nog te-

rug op de aantijging dat hij zich door de Holland-Amerika Lijn zou heb-
ben laten betalen voor het aanbrengen van de graantransporten. Hij las
een verklaring voor van de directie van de hal waarin gesteld werd dat
voor de vrachten die door de Nederlandse regering waren gecontrac-
teerd ‘in welken vorm dan ook, geen restitutie of commissie door haar
aan de firma’s W.H. Müller & Co en Van Stolk’s Commissiehandel of aan
deze firma’s annexe personen, is uitgekeerd’. Ten slotte reageerde hij
nog op de verbazing vanuit de graanwereld over zijn plotselinge rol als
regeringsadviseur. ‘[Daarop] kan ik mededeelen, dat onzen firma mis-
schien wel de eenige in Nederland is, die zich op het gebied van de graan -
export beweegt. In normale jaren verhandelen wij 900.000 à 1.000.000
tons granen. Ook thans nog leveren wij graan aan zes of zeven Regee -
ringen. Onze firma staat dus midden in de graanbeweging. Ik vermoed
dat bovenbedoelde klacht het gevolg is van onbekendheid met deze om-
standigheid.’27

Behalve van de Amsterdamse graanhandelaar Polak, die vasthield aan
zijn oorspronkelijke beweringen, waren er verder weinig bezwaren meer
te horen.28 De enige serieuze kritiek die er overbleef was dat het wellicht
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niet helemaal eerlijk geweest was dat bepaalde graanimporteurs door
het regeringsmonopolie tijdelijk een groot deel van hun normale in-
komsten misliepen. De commissie stelde dan ook compensatie voor van
regeringswege.29 De minister liet vervolgens weten dat graanhandela-
ren die zich gedupeerd voelden, opgave konden doen van hun omzetten
van vóór de oorlog. Account H. Burgmans Czn. – inmiddels accountant
van alle beursgenoteerde dochters van het Müller-concern – werd door
de minister ingeschakeld om de opgaven vervolgens te vergelijken met
de omzetten in de boeken van de graanhandelaren. Deze laatsten leid-
den daaruit af dat zij schadeloos gesteld zouden worden voor gederfde
inkomsten. Maar niets was minder waar. Nadat ze al hun vertrouwelijke
informatie aan Kröllers accountant ter beschikking hadden gesteld, kre-
gen ze van het Graanbureau doodleuk te horen ‘dat wij tot ons leedwezen
geen vrijheid kunnen vinden, eenige provisie over de door de Regeering
tot nu toe geïmporteerde hoeveelheden tarwe aan u uit te keeren’.30

De onderzoekscommissie naar de Graangestie had ook laten becijfe-
ren wat de ondernemingen van Anton Kröller en C.A.P. van Stolk tot
dan toe aan de graaninkoop voor de regering hadden verdiend. Het was
tot en met 1916 ongeveer een miljoen gulden ieder.31 Het bedrag aan
‘Commissie Nederlandschen Regeering’ in de boekhouding van Müller
& Co over de jaren 1914-1916 zit daar niet ver van af.32 Maar uit deze ad-
ministratie blijkt ook dat Anton Kröller een goede reden had om zijn
deelneming in de Compañia Mercantil Argentina buiten het onderzoek
te houden. Die keerde namelijk over 1915 en 1916 bijna negen ton aan di-
vidend uit, wat nog maar de helft van de verdiensten was, omdat de
Rotterdamsche Bank de andere 50 procent van de aandelen bezat. Boven -
dien betaalde de Mercantil ook weer commissie aan Müller & Co over de
tarwe- en maïsverkopen en die bedroeg over die twee jaar ook nog eens
negen ton. Dat bracht het totaal aan verdiensten aan de graanhandel voor
Anton Kröller van 1914 tot en met 1916 op bijna drie miljoen gulden.33

Daarbij moesten echter nog twee belangrijke inkomsten worden opge-
teld die eveneens uit Kröllers graanhandel voortkwamen maar voor de
buitenwereld niet zichtbaar waren. De ertsschepen Blötberg en Gränges -
berg vervoerden al vanaf het einde van 1914 graan uit Zuid-Amerika.
Daarmee werd, zoals eerder gezegd, een veelvoud verdiend van het vroe -
gere ertstransport. Kröller verkocht begin 1916 beide schepen, die sa-
men verzekerd waren voor een miljoen gulden. Koper was de Hol land-
Amerika Lijn, waar hij zelf commissaris was. De rederij betaalde er vijf
miljoen gulden voor.34

Zo eigende Kröller, die officieel dus geen vergoeding van de hal ont-
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ving voor zijn bemiddelende rol bij de graantransporten, zich via een
achterdeur toch nog eens een fors bedrag aan extra oorlogswinsten toe.
De inkomsten, die bij de scheepvaartdochter vielen, werden overigens
gereserveerd voor aankoop van nieuw materieel na de oorlog.35 Ironisch
genoeg werd de Blötberg, die door dehalna aankoop was omgedoopt tot
Blommersdijk, op 8 oktober 1916 door de Duitsers getorpedeerd. Het schip
was geladen met zesduizend ton graan voor de Nederlandse regering.
De bemanning van de Blommersdijk werd door Amerikaanse torpedo -
boten veilig aan land gebracht.36

De winsten op de graanhandel waren indrukwekkend, zeker indach-
tig het feit dat Kröller voor de oorlog met deze activiteit alleen maar ver-
liezen had weten te genereren. Maar de activiteit die het meeste geld op-
leverde, onttrok zich geheel aan de Nederlandse publieke waarneming.
Müller & Co handelde al jaren in ijzererts uit grofweg drie gebieden:
Zweden en Spanje, die neutraal bleven, en Algerije, dat als Franse kolo-
nie bij de Entente hoorde.37

De oorlog bracht zoals gezegd de doorvoer van erts naar Duitsland via
Rotterdam volledig tot stilstand. Maar dat wilde niet zeggen dat Anton
Kröller geen geld meer verdiende aan zijn handel. Samen met collega-
importeur Ludwig Possehl in Lübeck deelde hij nog steeds de Zweedse
verkoopagentuur voor Duitsland. Het neutrale Zweden was als een van
de weinige ertsleveranciers aan dit land overgebleven. Vanwege het gro-
te risico op torpedering vervoerden de Duitsers inmiddels het Zweedse
erts voor eigen risico vanaf de zuidelijke haven van Oxelösund naar
Lübeck, gelegen aan de Oostzee achter het neutrale Denemarken en
Sleeswijk-Holstein en moeilijk controleerbaar voor de geallieerden.38Het
ijzererts van Müller & Co uit Spanje en Algerije, dat vóór de oorlog ook
deels naar Duitsland ging, leverde Kröller nu vooral aan staalfabrieken
in Engeland en Amerika.39

Dat Kröller grootschalig ijzererts leverde aan Duitsland tijdens de
oorlog was gewoon bekend bij de Nederlandse regering. Deze handel
gaf weliswaar geen sterke blijk van neutraliteit, maar was niet illegaal.
Kröller riskeerde er hooguit plaatsing op de Zwarte Lijst van de En gel -
sen mee. In een memorandum aan minister Loudon van Buitenlandse
Zaken deed Kröller zelfs uitgebreid – en mogelijk opzettelijk – verslag
van zijn besprekingen met de Duitsers over levering van 1,5 miljoen ton
Zweeds ijzererts. En passant liet Kröller ook nog even weten met de
Engelsen eveneens een contract voor de distributie van één miljoen ton
te hebben afgesloten.40

In Engeland waren er echter wel enkele wakkere journalisten die
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Müller & Co in het vizier hadden. Het kritische weekblad The New
Witness besteedde midden 1916 onder de kop ‘The case of Müllers’ aan-
dacht aan de curieuze rol van de Nederlandse onderneming. IJzer erts -
transport via Rotterdam was volgens het tijdschrift bij voorbaat ver-
dacht omdat Nederland geen eigen hoogovens bezat. The New Witness
was niet helemaal goed geïnformeerd, want als bewijs voor de Duitse
connecties verwezen ze naar de lidmaatschappen van Gustav Müller van
bepaalde Duits-georiënteerde Rotterdamse organisaties als de Deutscher
Verein en de Deutsche Turn- und Ruder Verein, niet wetende dat de goede
man al drie jaar dood was. Bovendien refereerden ze aan Duitse man-
gaan- en ijzerertstransporten via Rotterdam die al sinds het einde van
1914 stilgevallen waren. Maar wat ze wel goed zagen was dat er nauwe
banden bestonden tussen Müller & Co en het Duitse staalbedrijf Gute -
hoffnungshütte en dat het feit dat Müller & Co haar Duitse filialen van
haar Engelse briefpapier verwijderd had, niet veel meer dan optisch be-
drog was. Het tijdschrift had contact opgenomen met het hoofdkantoor
van Müller & Co in Den Haag maar daar zweeg men vanzelfsprekend in
alle talen. The New Witness drong er sterk bij de Engelse autoriteiten op
aan dat Müller & Co zou worden aangemerkt als ‘alien enemy firm’ en
deed een klemmend beroep op de Britse regering om het bedrijf op de
Zwarte Lijst te plaatsen. Maar dat was nu net het duivelse dilemma
waar voor de Britse regering tegenover Anton Kröller stond.41

W.H. Müller & Co voer wel bij de ijzerertshandel met de beide bellige-
renten tussen 1914 en 1917. Ontving de onderneming in de laatste jaren
vóór de oorlog altijd zo’n ton of acht à negen aan commissie, na het uit-
breken van de oorlog stegen die inkomsten naar één miljoen gulden, in
1916 verdubbelden ze tot twee miljoen, om in 1917 nog eens te verdrie-
voudigen naar bijna zes miljoen gulden. In dat laatste bedrag zat ook
Kröllers sterk gestegen handel in ruw ijzer en staal begrepen. Dat waren
halffabricaten die hij vóór de oorlog moeizaam, op zeer kleine schaal en
met verlies uit Zweden had geïmporteerd.42 Maar toen de Duitsers na
hevige verliezen aan de Somme in het najaar van 1916 een vrijwel volle-
dig exportverbod van ijzer en staal afkondigden, begon Kröller deze
materialen op grote schaal uit Amerika en Zweden te importeren.43 Hij
zette in New York zelfs speciaal een nieuwe dochteronderneming op on-
der de veelbelovende, maar wederom anonieme naam The Iron & Ore
Company of America, waarmee hij erts importeerde en halffabricaten
retour bracht. Anton Kröller leverde in de laatste jaren van de oorlog op
grote schaal ruw ijzer en staal aan zowel Nederland, Engeland, Duits -
land, Oostenrijk als Zwitserland.44
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In de Rijkscommissie voor de Distributie van IJzer en Staal die in de
herfst van 1916 naar aanleiding van het Duitse uitvoerverbod werd in -
gesteld, zat Anton Kröller officieel niet. Deze werd bemand door verte-
genwoordigers van de ijzerhandel, ijzergieterijen, machinefabrieken,
scheeps werven en tram- en spoorwegmaatschappijen. Maar Kröller was
als voorzitter van de Commissie voor het Handelsverkeer met het Bui -
tenland wel de tussenpersoon voor alle onderhandelingen over levering
van ijzer en staal met de Duitsers. Voorzitter van ‘Rijksijzer’ werd de on-
afhankelijke Henri Wenckebach, een leeftijdgenoot van Kröller, tot kort
daarvoor directeur van de Staatsmijnen.45

Wenckebach was net begonnen aan een volgend industriepolitiek
project. Nu de oorlog glashelder aantoonde hoe kwetsbaar Nederland
was zonder eigen ijzer- en staalproductie, probeerde hij, met steun van de
staat, het oude idee om een hoogovenbedrijf op te richten nieuw leven
in te blazen. Daarbij botste Wenckebach echter met Kröller, die slechts
aan zijn eigenbelang dacht en hier nog altijd niet de minste behoefte
aan had. Kröller schroomde dan ook niet om in 1916 in het zojuist door
zijn eigen universiteit opgerichte tijdschrift Economisch-Statistische Be -
rich ten zijn warrige epistel uit 1911, gericht tegen de oprichting van een
Nederlandse hoogoven, te laten afdrukken.46 Ook mobiliseerde hij een
aantal hoogleraren – zelfs vroegere voorstanders – die zich nu tegen een
Nederlands hoogovenproject uitspraken.47

Als voorzitter van de distributiecommissie voor IJzer en Staal kwam
Wenckebach op hetzelfde moment in conflict met Kröller, omdat hij van
mening was dat deze veel te slap onderhandelde met de Duitsers en dat
Nederland zich onder zijn leiding liet ‘einzuckern’ door zijn oosterbu-
ren.48 Maar Wenkebach wist waarschijnlijk niet dat Kröller er persoon-
lijk geen belang bij had dat de Duitsers meer ijzer en staal zouden gaan
leveren. Müller & Co profiteerde juist volop van zijn eigen alternatieve
import uit Amerika en Zweden. Verzoeken van Wenckebach voor be-
sprekingen over de Duitse onderhandelingen werden door Kröller dan
ook stelselmatig genegeerd. Met als excuus dat hij het te druk had met
zijn nieuwe werkzaamheden, stapte Wenckebach na driekwart jaar ge-
frustreerd op als voorzitter van de IJzer- en Staalcommissie. Hij werd
niet opgevolgd.49

Kröller zat daarna, officieel als lid van de Nijverheidscommissie, bij
vrijwel alle vergaderingen van de IJzer- en Staalcommissie en kon pre-
cies volgen hoeveel behoefte er aan ruwijzer was.50 De prijs van ruwijzer
steeg van circa veertig gulden per ton in 1914 tot rond de 250 gulden na
afkondiging van het Duitse exportverbod.51 Ook aan deze handel ver-
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diende Kröller dus ettelijke miljoenen terwijl Müller & Co hier vóór de
oorlog alleen maar verlies op had weten te maken.52

Ook bij een van Kröllers commissariaten werd uitbundig geprofi-
teerd van de explosieve prijsontwikkelingen in ijzer en staal. In zijn ei-
gen herinnering kreeg Bart Wilton, directeur van de gelijknamige
Rotterdamse scheepswerf waar Kröller al sinds het begin van de eeuw
voorzitter van de raad van commissarissen was, de vrijdagmiddag vóór
sluiting van de Duitse grens opeens een briljante ingeving en bestelde
hij bij zijn vaste importeur voor 1,8 miljoen gulden tienduizend ton
hoek- en plaatijzer. Toen zijn mededirecteuren op zaterdagochtend de
orderbevestiging zagen, reageerden zij verschrikt, want zo veel geld
had Wilton helemaal niet. Op maandagochtend kondigden de Duitsers
hun exportverbod af en Wilton verdiende in de laatste twee jaar van de
oorlog miljoenen aan de bouw van nieuwe schepen met het goedkope
ijzer.53 Of Bart Wilton hier getipt was door zijn president-commissaris
laat de geschiedenis in het midden, maar onwaarschijnlijk is het niet.
Niemand was beter geïnformeerd over de Duitse economische oorlogs-
politiek dan Kröller en had zo weinig schroom om van dit soort infor-
matie gebruik te maken.
Anton Kröller was, zoals eerder opgemerkt, lang niet de enige Neder -

landse zakenman die goed geld verdiende tijdens de Eerste Wereld oor -
log. Luchtvaartpionier Anthony Fokker leverde honderden vliegtuigen
voor de Duitse oorlogsindustrie, al kwam dat ook omdat de Duitsers de
enigen waren die hem de kans hadden gegeven een fabriek in hun land
te bouwen.54 Door belemmeringen in de aanvoer van katoen verdiende
de mede door Frits Fentener van Vlissingen opgerichte Nederlandsche
Kunstzijdefabriek kapitalen aan haar net geïntroduceerde kunstvezel.55

Een deftig heerschap als C.A.P. van Stolk bleek ook geen heilige tijdens
de oorlog. Zijn voorkeur om tarwe uit Amerika te importeren in plaats
van meel, kwam mede voort uit het feit dat hij zelf twee meelfabrieken
bezat en goed verdiende aan het maalloon van de regering.56 Scheeps -
werven verdienden in de eerste jaren van de oorlog veel geld aan de bouw
van schepen voor de Duitsers. Nederlandse banken verstrekten op grote
schaal leningen aan zowel de Engelsen als de Duitsers, om de export
mee te financieren.57 Rederijen, waaronder dus die van Müller & Co, ver-
dubbelden hun dividend. De Holland-Amerika Lijn zag haar winstuit-
kering zelfs verdrievoudigen.58

De toen nog Britsgeoriënteerde topman Henri Deterding van de
Koninklijke Petroleum Maatschappij was niet te beroerd om tijdens de
oorlog een hele fabriek bij Rotterdam af te breken en naar Engeland te
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verplaatsen voor de productie van de springstof tnt. Mede vanwege
zijn grootscheepse leveranties van olie aan de geallieerden werd hij door
de Britten geridderd.59 De kunstmestfabrieken waarin Anton Kröller
een belang had, deden tijdens de Eerste Wereldoorlog een poging geld
te verdienen aan de productie van gifgas, een initiatief dat door de
Nederlandse legerleiding, in de persoon van opperbevelhebber gene-
raal Snijders, van harte werd gesteund. Er werd op de Olden broe ker -
heide geëxperimenteerd met granaten, en de fabrieken in Zwijn drecht
en Capelle aan den IJssel produceerden grote voorraden zwavel dioxide.
Maar gelukkig was de oorlog vrijwel voorbij voordat met de werkelijke
productie van chemische wapens kon worden begonnen. Persoonlijke
betrokkenheid van Kröller blijkt overigens niet.60

Maar het kon altijd nog perverser tijdens een oorlog. In Duitsland
verdiende staalgigant Krupp, bekend van zijn kanonnen, miljoenen aan
een patent op slagpennen voor granaten dat, in het kader van vooroor-
logse internationale kartelafspraken, verleend was aan de Engelse wa-
penfabrikant Vickers. Zo kon het gebeuren dat Duitse soldaten in de
loopgraven bestookt werden met granaten waarin de letters kpz gego-
ten waren, die stonden voor Krupp Patent-Zeitzündern.61

Hoeveel Nederlandse zakenlieden precies verdienden tijdens de Eerste
Wereldoorlog is niet te zeggen. Wie de algemene handelsstatistieken uit
die dagen bekijkt, ziet een enorme terugval in volume en de algemene
conclusie is dan ook lang geweest dat Nederland tijdens de oorlog eco-
nomisch gezien een neergang doormaakte. Maar Anton Kröller is een
mooi voorbeeld van het feit dat nationale statistieken niet altijd het hele
verhaal vertellen. Kröllers negotie kwam weliswaar vóór de oorlog als
transitohandel in de cijfers voor, maar tijdens de oorlog vond deze zijn
weg naar Duitsland, om Nederland heen.62 Bovendien spraken cijfers
uit verschillende internationale bronnen elkaar lange tijd tegen. De laat-
ste stand van zaken binnen de economisch-historische wetenschap is
echter dat de export naar Duitsland wel degelijk zeer sterk toenam.63

Maar hoeveel Nederlandse zakenlieden individueel overhielden aan
hun oorlogshandel is niet bekend. Met uitzondering van de rederijsec-
tor is nooit comparatief onderzoek gedaan op het niveau van de onder-
nemingen zelf.64 Bovendien heeft het simpelweg vergelijken van gepu-
bliceerde jaarcijfers weinig zin, want ondernemingen deden er destijds
alles aan om hun overmatige winsten weg te poetsen. Dat had te maken
met de oorlogswinstbelasting die door minister Treub was bedacht. Met
zijn fiscale idealisme had hij daarbij gezegd: ‘De grondgedachte van de
oorlogswinstbelasting is zóó gezond: zij draagt haar rechtvaardiging zóó
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duidelijk op het voorhoofd, dat elk debat daarover geheel overbodig is.
Principieel is zij haast volmaakt.’65 Ironisch genoeg had Anton Kröller
samen met een aantal andere zakenlieden nog in de staatscommissie ge-
zeten die Treub hierover had geadviseerd.66

De opbrengst van de oorlogswinstbelasting zou uiteindelijk in totaal
een kleine achthonderd miljoen gulden bedragen, hetgeen tien jaar na
de oorlog een Groningse hoogleraar belastingrecht deed concluderen
dat het met de zelfverrijking tijdens de oorlog nogal meegevallen was.67

Hij zag daarbij echter over het hoofd dat accountantskantoren in die
 dagen overuren draaiden om de negatieve effecten van Treubs nieuwe
wetten zoveel mogelijk te verzachten. Er ontstond juist in die tijd een
geheel nieuwe professie: belastingadvies.68

Zo moffelde Henri Deterdings Koninklijke Petroleum Maatschappij
behendig haar oorlogswinsten met boekhoudkundige kunstgrepen
weg.69 Kolenhandelsbedrijf shv toonde netto slechts een bescheiden
winststijging in de oorlog, maar aan de belastingafdracht te zien moe-
ten de winsten gigantisch geweest zijn.70 Ook Anton Kröller, die in de
regel liever zijn activa op- dan afwaardeerde, nam tijdens de oorlog for-
se afschrijvingen op zijn bezittingen. Op een totale brutowinst van veer-
tien miljoen gulden tussen 1914 en 1917 nam hij bijna acht miljoen aan
buitengewone verliezen op grond van ‘koersverschillen’ en ‘liquidatie’
van bezittingen. Kröller haalde een aantal van zijn verliesgevende
Londense vennootschappen waarschijnlijk niet alleen vanwege de neu-

De winstontwikkeling van Müller & Co en shv tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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traliteit over vanuit Engeland, maar ook om de liquidatieverliezen in
Nederland te laten vallen.71 Door de ogen van vandaag bekeken, was de
oorlogswinstbelasting overigens een lachertje. Van de zuivere winst die
men meer maakte dan gemiddeld tussen 1911 en 1913 werd maximaal 
30 procent wegbelast. Dit percentage werd in 1918 verhoogd naar 50 pro-
cent, maar smokkel en woeker bleven de moeite lonen.72

Op haar beurt reageerde de Nederlandse regering op het ontwijkings-
gedrag van de ondernemers met de instelling van een eigen Rijks ac -
coun tantsdienst, die de juistheid van de aangiftes moest controleren. En
zo kwam langzaamaan een kostbaar staatsapparaat tot ontwikkeling.73

Voor Kröller zouden Treubs belastingplannen, die veel verder gingen
dan een simpele oorlogswinstbelasting, nog vervelende bijwerkingen
krijgen. Het valt niet uit te sluiten dat de toenemende  belastingdruk
voor Kröller, die tot dan toe nooit op enige politieke activiteit te betrap-
pen was geweest, aanleiding was zich verkiesbaar te stellen voor de
Eerste Kamer voor de Vrije Liberalen. Hij verloor echter kansloos.74

Anton Kröller deed dus tijdens de oorlog in zakelijke moraal niet per
se onder voor zijn collega-captains of industry. Maar het verwarrende was
dat hij zich enerzijds met een niet-aflatende energie inzette als onbaat-
zuchtig bewaker van de Nederlandse neutraliteit en hoeder van de voed-
selvoorziening – hetgeen weinig andere zakenlieden hem nadeden –
maar anderzijds zijn rol als diplomaat tevens gebruikte als dekmantel
voor zijn niet geringe eigen zakelijke belangen. Een bankier als Karel
van Aalst had weliswaar eenzelfde tomeloze inzet, maar had, ondanks
tantièmeregelingen en de gebruikelijke persoonlijke deelname in emis-
siesyndicaten, als gesalarieerd werknemer veel minder directe belangen.
Een zakenman die zich enigszins in een vergelijkbare positie bevond
was Frits Fentener van Vlissingen van shv. Hij werd in 1916 secretaris
van het Kolenbureau, dat moest toezien op distributie en prijzen van
kolen in Nederland, maar beperkte zich daarmee louter tot zijn eigen
sector.75 Niemand had tijdens de Eerste Wereldoorlog zo veel publieke
functies en zakelijke belangen tegelijk als Anton Kröller.
De buitengewone winsten die Müller & Co tijdens de oorlog maakte,

stak Kröller deels in de uitbreiding van bezittingen voor privégebruik.
De familie woonde halverwege de oorlog nog altijd in Huize ten Vijver in
het Van Stolkpark. Alle pogingen van Helene Kröller om met een archi-
tect van naam een museum-annex-woonhuis in Wassenaar van de grond
te krijgen waren ondertussen gestrand. Anton toonde daarbij veel ge-
duld met zijn echtgenote, al begonnen de eerste tekenen van irritatie de
kop op te steken. Inmiddels was ook twijfel ontstaan over de plaats waar
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het museum moest komen – in Wassenaar of op de Veluwe – en of het
nog wel met een woonhuis gecombineerd moest worden.76 ‘Denk er nog
goed over na en laat je gedachten in alle richtingen werken, dan zal ook
de eindbeslissing de juiste zijn,’ zei Anton. ‘We hebben geen geld en
moeite gespaard om te vermijden dat we ons eind-werk verkeerd maken
en dit geeft me de overtuiging, dat het ook goed zal worden, maar we
hebben met Behrens en Mies wel langs de rand van de afgrond gelopen.’77

Bij gebrek aan bezigheden voor Müller & Co had Anton inmiddels be-
sloten om Berlage, die nog altijd in dienst was bij de firma, een jachthuis
voor zijn landgoed op de Veluwe te laten ontwerpen.78

Op Ellenwoude in Wassenaar verrees in de zomer van 1915 voor de
derde keer een in hout en linnen opgetrokken levensgroot ontwerp voor
woonhuis en museum, dit keer van de hand van Berlage, maar Helene
kwam er ook met deze architect niet uit. Met haar kenmerkende onheb-
belijkheid verzuchtte ze tegen Sam van Deventer: ‘Jammer blijf ik het
toch vinden, dat iemand met zulke gaven niet meer ambitie heeft iets
achter te laten.’ Zij besloot nu dat het museum op de Veluwe moest ko-
men.79

De Kröllers bleven voorlopig in Den Haag wonen, al ontstond ook
daarover in die tijd onduidelijkheid en onenigheid. Begin 1914 spraken
Anton en Helene over verkoop van Huize ten Vijver, maar een jaar later
werd de villa vanbinnen voor veel geld volledig opgeknapt.80 Met frisse,
moderne kleuren aan de wand, geadviseerd door Bart van der Leck, en
nieuwe tapijten ontworpen door Berlage onderging de neoclassicis -
tische villa van architect Falkenburg vanbinnen een complete restyling.
Boven de vroegere paardenstallen waren woningen gemaakt voor Sam
van Deventer en zoon Wim. Helene had uit Düsseldorf behang en keu-
kenspulletjes voor hen meegebracht.81

In de zomer van 1916 verhuisde de familie echter plotseling alsnog
naar Wassenaar. Anton had daar voor een kleine zeven ton ruim 43 hec-
tare grond gekocht. Het ging om het relatief kleine buiten Wildrust en
een groter en een kleiner deel van het landgoed Groot Haesebroek, alle
drie gelegen tegen de Wassenaarse duinen aan.82 Huize ten Vijver werd
nu verkocht en het bestaande landhuis op Groot Haesebroek werd het
nieuwe woonhuis van de familie Kröller.83

De telkens wijzigende plannen rond de woonsituatie zijn niet alleen
tekenend voor de eeuwige twijfel van Helene Kröller, maar ook voor de
impulsiviteit waarmee de heer des huizes beslissingen nam, die aan de
rest van de familie als voldongen feiten werden gepresenteerd en kenne-
lijk nooit ter discussie stonden. Er is later wel beweerd dat Kröller het land -
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goed Ellenwoude verkocht zou hebben omdat de aanleg van een tram in
Wassenaar het uitzicht bedierf, maar dat is niet heel plausibel omdat ook
langs Groot Haesebroek even later een tram kwam te rijden.84

Aannemelijker is dat de aankoop van de grote duingebieden voort-
kwam uit het feit dat Kröller, die nu eenmaal dol was op koopjes, de
grond – die hij in 1912 al eens aangeboden had gekregen – tijdens de oor-
log voor een veel lagere prijs kon verwerven.85 Daarnaast zou de plotse-
linge verkoop van Ten Vijver en Ellenwoude ook wel eens te maken kun-
nen hebben met plannen van minister Treub om een grondbelasting in
te voeren, waardoor Kröller versneld van zijn privébezit af wilde.86 De
nieuwe terreinen in Wassenaar werden namelijk, net als het landgoed
op de Veluwe, aangekocht door Müller’s Algemeene Exploitatie Maat -
schappij.87

Ten slotte kan niet uitgesloten worden dat Kröller het getwijfel van
zijn echtgenote met de verschillende architecten zat was, en daarom een
landgoed met een bestaand woonhuis kocht. De beperkte verbouwing
die villa Groot Haesebroek vervolgens onderging, vond niet meer plaats
onder leiding van een prestigieuze architect, maar werd uitgevoerd door
aannemer Boersma. Voor Sam van Deventer werd villa Wildrust op het
aanpalende landgoed gereserveerd.88De kleine villa Duinhoeve die even -
eens op Groot Haesebroek lag werd verbouwd tot gastenverblijf en deed
tijdens en na de oorlog vooral dienst als vakantieoord voor Duitse kin-
deren, die er door het huispersoneel van de Kröllers liefdevol werden
opgevangen.89

Villa Groot Haesebroek.
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Architect Berlage presenteerde in het voorjaar van 1916 zijn het ontwerp
voor een buitenhuis op de Veluwe, waarbij kunstenaar Bart van der Leck
hem weer had bijgestaan voor de kleuren.90 Het huis was niet bedoeld
voor permanente bewoning, maar moest ‘een logeerhuis’ worden, be-
doeld om gasten te ontvangen.91 Het jachthuis, dat Helene en Anton on-
der elkaar simpelweg aanduidden als ‘Hoenderloo’, kreeg de naam Sint
Hubertus. Het was een verwijzing naar een legende waarbij Hu ber tus,
die tegen het geheiligde gebruik in op Goede Vrijdag op jacht was ge-
gaan, onderweg een groot hert tegenkwam met een hel verlicht kruis in
zijn gewei. Een stem had hem bestraffend toegesproken voor zijn zondige
gedrag, waarop Hubertus tot inkeer kwam en voor het geestelijk leven
koos.92 (Afb. ii)
Het jachthuis kreeg een ruime eetkamer en een grote keuken. Aan

weerszijden van de eetkamer kwamen halfronde ruimtes. In de ene wa-
ren een rookkamer en bibliotheek gedacht voor de heren, volgens
Helene bedoeld ‘voor entrenoustjes van een ontbijt of diner’, aan de an-
dere kant kwam de theekamer.93 Slaapkamer en werkkamers van de heer
en vrouw des huizes – gescheiden ditmaal – bevonden zich in de ene zij-
vleugel. In de andere en op de eerste verdieping kwamen logeervertrek-
ken voor de gasten. Het huis kreeg een groot speelvertrek voor kinderen
en helemaal bovenin een biljartkamer. Onder het huis werd een grote
kelder aangelegd, waar men van buitenaf via een luik het wild naar bin-
nen kon laten zakken.94

Sint Hubertus werd het beroemde donkere Gesamtkunstwerk van
Berlage, vanbinnen geheel voorzien van geglazuurd baksteen, maatge-
maakte meubelen van coromandel hout en de laatste technische ontwik-
kelingen. Er kwamen centrale verwarming in, een centraal gestuurd
systeem van uurwerken, een centraal stofzuigsysteem – dat waarschijn-
lijk nooit gebruikt werd – en grote metalen schuiframen die in de vloer
konden verzinken.95

Het ontwerp voor het jachthuis had door zijn hoge uitkijktoren veel
weg van Kareol, de kolossale, spookachtige villa van graanhandelaar
Julius Bunge in Aerdenhout, waarover vanwege diens zaken met Duits -
land en het grote aantal Duitse personeelsleden tijdens de oorlog de
wildste geruchten de ronde deden. Zo zou de gewapendbetonconstruc-
tie van het huis dienen om Duitse kanonnen op te plaatsen en zou zich
in de toren een geheim Duits radiostation bevinden.96

Sint Hubertus werd eveneens een bouwwerk waarover later vele ver-
halen de ronde deden. Dat het ontwerp van het huis geënt zou zijn op de
vorm van een hertengewei. Dat het idee voor de schuiframen afkomstig
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zou zijn van Anton Kröller, die zich daarbij had laten inspireren door de
vensters in de treinen, waarvan hij zo veelvuldig gebruikmaakte. Dat de
meubels in zijn werkkamer op vormen uit de vrijmetselarij gestoeld
zouden zijn. En natuurlijk de beroemde mare dat het kleine trappetje
achter de bedstede in Helenes slaapkamer de geheime toegang was via
welke haar vermeende minnaar Sam van Deventer haar ’s nachts kwam
bezoeken. Spannende legendes waarvoor helaas ieder bewijs ontbreekt.
Van enige betrokkenheid van Anton bij de bouw van Hubertus blijkt bo-
vendien niets. Met uitzondering van het Holland House bemoeide hij
zich nauwelijks met ontwerp en uitvoering van bouwwerken van zijn
firma. Die taak had hij nu eenmaal gedelegeerd aan zijn echtgenote.97

Anton bekommerde zich naast zijn vele zaken en adviseurschappen
tijdens de oorlog veeleer om de uitbreiding van zijn Veluwse grondbe-
zit, dat hij in de loop van 1916 wist te verdrievoudigen. Het ging nu om
de uitgestrekte landgoederen Deelen en Oud-Reemst die pal ten zuiden
van zijn bestaande eigendommen lagen. Verkopende partij was ditmaal
Willem baron van Pallandt van Rosendael, een leeftijdsgenoot van Kröl -
ler, die op het kasteel Berg in het Gelderse Rozendaal woonde en krap bij
kas zat.98 ‘Een Van Pallandt werkt niet’ was het devies van deze adellijke
Gelderse familie en ook Willem had zich als burgemeester, dijkgraaf en
lid van de Provinciale Staten in zijn leven vooral met openbaar bestuur
beziggehouden.99 Voor een totaalbedrag van bijna zeshonderdduizend
gulden kreeg Kröller een kleine vierduizend hectare grond erbij waar-
door zijn landgoed opeens ruim zesduizend hectare omvatte.100 De
grond van Van Pallandt was een koopje vergeleken bij zijn eerdere ver-
wervingen op de Veluwe, want voor het noordelijke deel, dat dus maar de
helft zo groot was, had hij vier ton betaald.101

Kröllers uitgebreide grondaankopen in Wassenaar en op de Veluwe

Links het gipsmodel van jachthuis Sint Hubertus. Rechts villa Kareol van Julius Bunge in 
Aerdenhout.



360

werden overigens niet alleen gefinancierd met oorlogswinsten van zijn
firma, maar ook met een keurige lening van het Pensioenfonds voor
Weduwen en Weezen van Burgerlijke Ambtenaren en zijn zusterorgani-
satie het Pensioenfonds voor de Gemeente Ambtenaren, beide gevestigd
in Den Haag en later bekend als het Algemeen Burgerlijk Pen sioen fonds
(abp). Nadat Kröller het vermogen van zijn onroerendgoedmaatschap-
pij versterkt had door middel van de heimelijke kapitaalinjecties vanuit
zijn beursgenoteerde mijnbouw- en scheepvaartdochter, bleek het pen-
sioenfonds bereid de maem een miljoen gulden te lenen. Als onderpand
daarvoor verstrekte Kröller bovendien de grond ten westen van Amster -
dam, die hij in 1905 samen met toenmalig zakenpartner De Jong had ge-
kocht, van wiens weduwe hij juist op dat moment het resterende deel
overnam. De grond was sterk in waarde gestegen doordat de gemeente
Sloten, net als Wassenaar, zelf de grondontwikkeling ter hand wilde ne-
men om annexatie door de hoofdstad te voorkomen.102

Naast privé onroerend goed investeerde Kröller tijdens de oorlog ook
nog in een aantal zakelijke objecten. Voor ruim een ton wist hij de hand
te leggen op het buurpand Lange Voorhout 1a, wederom een perceel dat
doorliep naar de erachter gelegen Hooge Nieuwstraat. Het Haagse bezit
van Müller & Co besloeg nu een heel blok panden, die haaks op de Kneu -
terdijk stonden. De situatie was vergelijkbaar met die aan het Rotter -
damse Willemsplein waar Kröller drie panden en achtergelegen huizen
bezat en die in Londen en Amsterdam, waar hij eveneens gaandeweg
percelen bij elkaar gesprokkeld had. Dat Kröller ooit van plan is geweest
met behulp van Berlage ook aan het Lange Voorhout een grote kantoor-
kolos te laten verrijzen, blijkt overigens niet.103 Zuiver speculatief kocht
Kröller tijdens de oorlog ook nog eens voor bijna vier ton 23 hectare grond
aan de rand van het Noordzeekanaal in IJmuiden, dat zich evenals Hoek
van Holland ontwikkelde tot voorportaal van de haven van Amsterdam.
Het was een van de plaatsen waar men dacht de Nederlandse hoogovens
te kunnen neerzetten.104

Hoewel nooit is na te gaan welke gulden waarvoor precies is aange-
wend, werd de bouw van het jachthuis, dat uiteindelijk ongeveer een
miljoen gulden zou gaan kosten, vermoedelijk wel grotendeels gefinan-
cierd met de buitengewone winsten die Müller & Co maakte tijdens de
oorlog.105 Helene schreef in het voorjaar van 1915 al aan Sam van De ven -
ter: ‘Ook Mijnheer is vanmorgen vertrokken, weer een potje op het vuur
hebbend, waarvan ik liever later mondeling vertel. Alleen dit: brauwt hij
het klaar, dan reserveert hij de winst voor mij of liever voor Hoenderloo
en opent er voor een extra Credit in de boeken. Zoo wil hij voor het ver-
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volg met alle buitenkansjes doen, die geen bepaalde transacties van de
zaak zijn. Vindt je dat geen prettig idee? Een reservefonds, waar de rente
altijd bij geschreven wordt.’106

Ook Helenes kunstcollectie profiteerde ruimschoots van de sterke li-
quiditeitspositie die Müller & Co aan de oorlog overhield. In 1915 kocht
zij werken van de gebroeders Maris, Anton Mauve, Willem Witsen en
Isaac Israels. Op aanraden van kunstadviseur Bremmer werd nu ook het
uiterst moderne, volledig abstracte werk van Piet Mondriaan, die door
hem werd onderhouden, aan de verzameling toegevoegd. Werk van Brem -
mers goede vriend Jan Toorop werd eveneens tijdens de oorlog in grote
hoeveelheden aangekocht.107 In 1917 alleen gaven Helene en haar advi-
seur 270 duizend gulden uit aan kunst, bijna net zoveel als in topjaar
1912. Gedurende de gehele periode 1914-1918 ging er van het totale bruto
inkomen van de familie Kröller van 3,7 miljoen gulden 650 duizend gul-
den naar kunst.108

Berlage hervatte tijdens de oorlog ook de bouw van modelboerderij De
Schipborg in Drenthe voor zoon Toon.109 Deze was in november 1916 be-
vorderd tot reserve eerste luitenant en teruggekeerd naar De Hars camp,
de andere boerderij van de Kröllers, om zijn bestaan als boer voort te zet-
ten. Zijn verkering met de Nijmeegse kruideniersdochter Truusje Jesse
leek voorlopig stand te houden.110 Ook de vijfentwintigjarige Wim keer-
de in 1916 met de staart tussen de benen uit Bremen terug naar Neder -
land om zich weer bij zijn ouders te voegen.111

Bob Kröller leek ondertussen eenzelfde lot beschoren als zijn beide
broers. Meer dan van studeren hield hij namelijk van hockey, waarin hij
uitblonk. Sportverslagen uit die tijd roemden ‘de aalgladde Kröller’ om
zijn ‘zoowel aantrekkelijk als doeltreffend spel’ en zijn ‘snelle pushes’.112

Bob had zich tijdens de oorlog vrijwillig voor militaire dienst gemeld.
Op de kazerne in Den Haag beviel het hem zo goed, dat hij nu overwoog
beroepsmilitair te worden en zijn school te laten voor wat zij was.
Zijn vader dacht evenwel anders over de toekomst van zijn jongste

zoon, maar zelf met hem spreken deed hij niet. Kröller riep de hulp in
van Gijsbert Bruins, rector magnificus van ‘zijn’ Nederlandsche Han dels-
Hoogeschool. Bruins deed tijdens de oorlog af toe ook wat kleine, zake-
lijke klusjes voor Kröller en toen hij voor hem naar Berlijn reisde, nam
hij Bob met zich mee.113 Bruins overtuigde Kröllers jongste zoon om zijn
lyceum af te maken en daarna verder te gaan studeren aan de Neder land -
sche Handels-Hoogeschool.114 ‘Mag ik U bedanken voor de afrekening
en nogmaals herhalen hoezeer wij het apprecieeren dat U als mentor
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van onzen jongsten heeft willen optreden. Ik heb hem kunnen overtui-
gen, dat zijn toekomst niet op het oorlogspad ligt,’ schreef Kröller in
1915 aan Bruins.115 In juni 1917 reden Anton en Helene Kröller samen in
de auto in Den Haag toen plotseling luid toeterend een motorfiets
langszij kwam. Trots en met hoogrode kleur wapperde Bob met zijn
examenbriefje.116

Waar Kröllers zoons langzamerhand hun draai in het leven leken te
vinden, was zijn 27-jarige dochter inmiddels volledig op drift geraakt.
Nadat Paul Brückmann door zijn vaderland als militair naar België was
gestuurd, was zij, achtervolgd door geldzorgen, naar Nederland terug-
gegaan, waar ze in zwangere toestand met haar twee kleine kinderen
rondzwierf. Van haar vader kreeg ze een toelage van duizend mark in de
maand – halverwege de oorlog omgerekend zo’n vijfhonderd gulden –
maar daar kon Helene Brückmann, die gewend was haar geld gemakke-
lijk aan kunst en boeken uit te geven, niet van rondkomen.117

Ze woonde eerst een paar maanden in Hilversum, waar haar oom en
tante haar hadden ondergebracht bij kennissen. Willem en Marie Kröl -
ler toonden begrip voor Helenes moeilijkheden, maar spraken nooit een
kwaad woord over hun jongste broer, de pater familias van wie ook zij
volledig financieel afhankelijk waren. Hun terughoudendheid was niet
zonder reden, want toen Anton hoorde dat Willem zijn dochter extra
geld had toegestopt, snauwde hij hem geïrriteerd toe: ‘Wat hebben ze
jou noodig, ik heb toch geld gestuurd?’118

Onderwijl spanden familie en vrienden zich vergeefs in om voor Paul
een andere baan te vinden. Zelf had hij aan zijn schoonvader gevraagd of
deze zijn uitstekende contacten bij de Duits-Oostenrijkse inkoopcen-
trale Algimex in Den Haag voor hem wilde aanwenden, maar dat ver-
zoek bleef onbeantwoord.119 Oom Richard Ullner had zelfs nog even een
betrekking als spion voor Paul in gedachte, maar dat draaide eveneens
op niets uit.120

Voor de bevalling van hun derde kind vertrok Helene voor korte tijd
naar Hamburg, waarna ze met haar twee dochtertjes, haar pasgeboren
zoontje Ernst en nog twee Duitse pleegkinderen terugkeerde naar
Nederland. Afwisselend woonde ze bij jeugdvrienden in Rotterdam en
Amsterdam, en bij haar oom Nico aan de Westersingel in Rotterdam.121

Aan haar zwervende bestaan kwam pas een einde toen haar vader, na
tussenkomst van oom Nico, in de zomer van 1917 besloot voor zijn lastige
dochter een huis in het deftige Haagse Statenkwartier te kopen. Helene
jr. was weer in verwachting, maar verloor dat najaar ook haar tweede
dochtertje Ruth. De tragische gebeurtenis bracht moeder en dochter
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Kröller weer dichter bij elkaar, en in relatieve harmonie richtten Helene
jr. en sr. samen het huis aan de Van Oldenbarneveltlaan in met meubels
van de Haagse firma Pander.122

De relatie met Sam van Deventer bleef ondertussen een onverminderde
bron van irritatie, waarbij Paul Brückmann degene was die telkens weer
het vuurtje opstookte, soms zelfs tegen de zin van zijn echtgenote. Ter -
wijl Helene langzaam maar zeker weer enigszins on speaking terms raakte
met haar ouders, belde Paul Brückmann Sam van Deventer hoogstper-
soonlijk op om hem te vertellen dat er geen sprake kon zijn van zijn aan-
wezigheid in het ‘Elternhaus’ als zij daar op bezoek kwamen.123 Maar de
goedmoedige Brückmann was kansloos tegen de gewiekste Van Deven -
ter, die onderwijl volledig geïntegreerd was in de familie Kröller en wiens
loopbaan juist net in een hogere versnelling was beland. De twintigjarige
zoon Bob schreef vervolgens een heldere brief aan zijn acht jaar oudere
zus, waarin hij kort en bondig de situatie op Groot Haesebroek uiteen-
zette.

Lieve Helene,

Nu je weer in het ouderlijk huis teruggekeerd bent, hebt je kunnen zien,

dat er oogenschijnlijk niet veel veranderd is. Wij zijn in al die jaren tot een

geheel samengegroeid, dat niet meer te scheiden is. Helaas zijn weinigen

overgebleven van hen, die vroeger als huisvrienden beschouwd werden.

En daarom is het, dat juist die enkelen, die overbleven, zich vaster aan

elkaar hebben geklampt dan zij gedaan zouden hebben, wanneer allen

trouw waren gebleven aan dit gezellige en intieme milieu. Daarom is het

onmogelijk, Helene, dat je verlangt dat Sam niet bij Mama mag zijn,

wanneer jij er bent. Je moet niet vergeten, dat dat ook een eisch is, die je ook

tot mij richt en niet alleen tot Mama en Papa. Ik kan niet dulden dat één

van ons midden, van ons intiemste samenleven, niet bij Mama mag zijn,

wanneer jij bij haar bent, omdat jij dit verlangt van ons.

Sam, die zoo’n groote steun is geweest voor Wim in Bremen, die op 

’t oogenblik alles is voor Papa’s firma, die met Mama samenwerkt om de

grootsche plannen voor Hoenderloo in orde te brengen, van wien ik 

meer houd dan van een broer, voor wiens ridderlijkheid en eerlijkheid 

ik alles zal geven, van hem wil ik niet, dat men verlangt, dat hij op eeniger

wijze zijn omgang in het huis bij ons zal moeten veranderen. Ik hoop,

Helene, dat je dit alles begrijpen zult en rechtvaardigen. Kom bij ons 

en leef met ons mee, maar wil den ouden toestand, zooals die nu reeds

jaren is, niet verbreken.124
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Daarmee was de plaats van Helene en Paul Brückmann binnen de familie
Kröller bepaald. Ze waren welkom in Wassenaar, maar definitief naar de
tweede rang gedirigeerd. Paul Brückmann werkte nooit meer voor zijn
schoonvader en zou na de oorlog de kost verdienen met uiteenlopende
betrekkingen bij bedrijven en instellingen in Den Haag.125 De frustratie
over de rol van Van Deventer zou altijd blijven bestaan. Als de kinderen
Brückmann, uiteindelijk zes in getal, bij hun grootouders op Groot
Haesebroek gingen logeren, werd door hun vader steevast de woordspe-
ling gemaakt: ‘Is de-vent-er?’126
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12
‘Ongekroonde koning van Nederland’

Op woensdagochtend 31 januari 1917 maakte Anton Kröller zijn opwach-
ting in het hoofdkwartier van de Duitse strijdkrachten in Pless in Silezië.
Daar werd hij ontvangen door niemand minder dan generaal Erich Lu -
den dorff, die in augustus 1916 samen met de oude veldmaarschalk Paul
von Hindenburg de militaire macht in Duitsland had overgenomen. De
nieuwe legertop stond op het punt de duikbootoorlog uit te breiden en
was daarbij van plan al het scheepvaartverkeer met de geallieerden aan
te vallen, waardoor Nederland nog verder geïsoleerd zou raken.1

Tijdens zijn bezoek aan Pless had Erich Ludendorff Kröller langdurig
te woord gestaan en onmiddellijk toegezegd alles in het werk te zullen
stellen om de Duitse kolenleveranties te verhogen naar 350.000 ton per
maand. Kröller mocht na afloop ook nog even langs bij de bijna zeven-
tigjarige Hindenburg, maar de grote veldheer had zich slechts in alge-
meenheden uitgelaten.2 Kröller schreef vervolgens een uitgebreid ver-
slag van zijn Duitse besprekingen aan minister van Buitenlandse Zaken
John Loudon. Quasi-achteloos schetste hij daarbij hoe hij toch voor za-
ken in Duitsland moest zijn – ‘het doel mijner reis naar Berlijn […] was
tweeledig’ – en hoe hij binnen twee dagen toegang had gekregen tot
Ludendorff en de volgende ochtend bij luitenant-ter-zee Grashoff zat,
die een kaart van de Noordzee tekende waaruit bleek dat het Engelse
mijnenveld en het vergrote Duitse oorlogsgebied elkaar zodanig over-
lapten dat doorvaart vanuit Nederland onmogelijk zou zijn. Het memo-
randum maakte weer eens duidelijk hoe goed Kröllers Duitse netwerk
was en dat hij letterlijk slechts één handshake verwijderd was van de
Duitse legertop. Er was geen diplomaat aan te pas gekomen.3

Wat Kröller Loudon er echter niet bij vertelde was dat hij, waarschijn-
lijk om Ludendorff stroop om de mond te smeren, geen enkel verzet ge-
toond had tegen het feit dat de verscherpte duikbootoorlog Nederland
steeds strakker in de mangel zou persen tussen de oorlogvoerende par-
tijen. Integendeel, de Duitsers noteerden aan hun kant over de ontmoe-
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ting met Ludendorff: ‘Als das Gespräch auf den U-Bootkrieg kam, sagte
Kroeller, man begreife vollständig in Holland, dass der verschärfte U-
Bootkrieg kommen müsse.’4

Kröller bevond zich met zijn ogenschijnlijk meegaande houding ten
opzichte van de Duitsers in goed gezelschap, want terwijl minister
Loudon zich nog altijd angstvallig afzijdig probeerde te houden van ge-
sprekken met oorlogvoerende partijen, deed premier Cort van der Lin -
den er twee weken later nog eens een schepje bovenop. Toen kwam de
Duitse diplomaat Johannes Kriege in het geheim bij hem op bezoek om
de op handen zijnde verscherping van de duikbootoorlog te bespreken.
Ook Cort van der Linden toonde zich begripvol en verzekerde de Duitse
gezant dat Nederland hierin geen aanleiding zou zien zijn oosterburen
de oorlog te verklaren. Aan het einde van het gesprek hief Cort van der
Linden het glas met Kriege en toostte daarbij zelfs op het grote Duits -
land. Volgens de Nederlandse premier kon Kriege trots zijn ‘in gewal -
tiger Zeit einem heroischen Volke anzugehören’, om vervolgens met eni-
ge spijt te concluderen, ‘mir ist dieses Glück leider nicht beschieden’.5

Kröller was als officieuze verbindingsofficier tussen de Duitse en de
Nederlandse regering al sinds het najaar van 1916 op de hoogte van het
Duitse voornemen. Toen was een nerveuze militair attaché Martin Ren -
ner, die zeer op de hand van Nederland was, bij de familie Kröller op de
thee geweest om zijn zorgen te uiten over de plannen van de nieuwe mi-
litaire leiding van zijn vaderland. Kröller was daarna bij de Neder landse
minister Rambonnet van Marine geweest, die hem vroeg of het moge-
lijk was economisch de grenzen aan beide zijden te sluiten.6 Maar dat
was geen reële optie. Nederland was voor zijn kolen afhankelijk van im-
port uit Duitsland en Engeland. De export van landbouwproducten was
een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Er zat weinig anders
op dan de verscherpte duikbootoorlog van Duitsland als een gegeven te
accepteren. Het was zaak de economische schade zoveel mogelijk te be-
perken en er financieel zoveel mogelijk uit te slepen.
Terwijl Cort van der Linden en Kröller lippendienst aan de Duitse mi-

litaire strategie bewezen, bleven zij dan ook tegelijkertijd hardnekkig
de Nederlandse economische belangen verdedigen. De Duitsers werd
nu meegedeeld dat torpederingen als de Blommersdijk van de hal en de
Tubantia van de Koninklijke Hollandsche Lloyd natuurlijk uit den boze
waren, maar als deze dan onverhoopt toch plaatsvonden, was het vooral
belangrijk dat de financiële schade met gezwinde spoed afgehandeld
werd.7 Kröller liet de Duitsers daarnaast beloven dat schepen van en
naar Nederlands-Indië, die nu via het Panamakanaal moesten varen, in
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principe niet door hen getorpedeerd zouden worden.8 En vooralsnog
mochten de veelal kleine schepen, die toch minder geschikt waren voor
de trans-Atlantische vaart, vanuit Engelse havens afvaren naar Neder -
land.9 Eenmaal daags mocht er ook een postboot naar Engeland, een
monopolie dat tot dan toe altijd in handen geweest was van de Maat -
schappij Zeeland, maar nu, hoe kan het bijna nog anders, toebedeeld werd
aan de Batavierlijn van Müller & Co.10

In Duitsland begon men door deze wel zeer pragmatische houding te
twijfelen of Kröller wel zo Duitsgezind was als men hoopte. Er gingen
zelfs geruchten dat hij ‘Deutschfeindlich’ zou zijn en diplomaten slechts
zand in de ogen strooide. Commercieel attaché Carl Gneist, die sinds het
begin van de oorlog in nauw contact met Kröller stond, stuurde daarop
een lang memorandum aan rijkskanselier Von Bethmann Hollweg waar -
in hij de rol van de charmante Nederlandse onderhandelaar nog eens in
het juiste perspectief plaatste, maar vooral ook waarschuwde hem niet
te veel tegen de haren in te strijken, want Kröller bleef voor alle partijen
een uiterst onberekenbaar sujet. ‘Alles im allem genommen, ist Kroeller
zurzeit wirtschaftlich und zum Teil auch politisch der einflussreichste
Mann Hollands, der hinter den Kulissen die Sache so schiebt, wie es
nach seiner Ansicht den hollaendischen Inte res sen am meisten ent-
spricht. Mit einer ausserordentlichen Geschick lich keit versteht er es da-
bei, sowohl bei den Deutschen wie bei den Englaen dern und Franzosen
den Eindruck zu erwecken, als ob er den besonderen Interessen jedes
einzelnen dieser Laender gerecht werde, waehrend tatsaechlich nur hol-
laendische Interessen verfolgt werden.Mit dieser Sachlage muessen wir
rechnen und koennten uns meines Erachtens nur schaedigen, wenn wir
Kroeller vor den Kopf stossen.’11

In Engeland was ondertussen eveneens een nieuw regime aangetreden
met David Lloyd George, tot dan toe hoofd van het Ministry of Munitions,
als premier. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg nu een
geheel nieuwe bezetting en een nieuwe gezant in Nederland. Sir Walter
Townley begon weer van voren af aan met zich een indruk te vormen
van de Nederlandse maatschappij-in-oorlogstijd waarvan hij weer even
kleurrijk verslag aan het thuisfront deed. Townley omschreef zijn nieu-
we standplaats als ‘a hotbed of intriguers, half-traitors, whole-traitors
and spies’, waar vooral vlijtig geprofiteerd werd van de neutraliteit en
 illegale doorvoer naar Duitsland. Voor de Engelsen stond nog steeds
buiten kijf dat Kröller Duitsgezind was, al zagen ook zij dat de Neder -
landse regeringsadviseur het beste met voorzichtigheid benaderd kon
worden. Evenals zijn voorganger hield Townley Kröller voor een jood,
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met bijbehorende veronderstelde karaktertrekken. Opmerkelijk, ge-
zien de latere loop der geschiedenis, is daarbij dat Britse diplomaten
zich in hun correspondentie veel stigmatiserender en denigrerender uit -
lieten dan hun Duitse collega’s. Townley zei over Kröller: ‘He is a sweet
little Jew boy, as slippery as an eel, and quite impossible to keep to a point
if he does not wish to discuss it. I have not tried as yet, but I feel sure one
could not insult him; a whole bucket of dirty water would run off his
back without leaving a stain. There is, of course, little or no doubt that
he is an agent of the Germans, and is Hun at his business heart;’ – de
Engelsen duidden de Duitsers aan als ‘Hunnen’ – ‘but one must not dis-
card him for that, but keep a light hand on him and make all the use one
can of him. He can be made very useful, and he might become very dan-
gerous, were we to make an enemy of him.’12

De Engelse diplomaten hadden sowieso hun handen vol aan de on-
grijpbare Kröller en diens Rotterdamse zakenvrienden, want inmiddels
was er een nieuw zakelijk avontuur bijgekomen dat zij met argusogen
volgden. Samen met de Rotterdamsche Bank, de Holland-Amerika Lijn
en rederij Van Nievelt-Goudriaan richtte Kröller in 1916 een bank in Sint-
Petersburg op.13 Rusland werd op dat momenteel nog altijd gezien als een
enorme markt met een geweldig groeipotentieel, waar bovendien tijdelijk
door de oorlog de concurrentie van Duitsland en Oostenrijk was wegge-
vallen. Bovendien had Kröller nog altijd aanzienlijke houtbe langen in
Rusland. Hij bezat ondertussen ook een machinefabriek in Warschau.14

Helemaal origineel was het idee om een Russische bank op te richten
niet, want tegelijkertijd werd in opdracht van Karel van Aalst en Henri
Deterding van de Koninklijke Petroleum Maatschappij onderzocht of
een Nederlandse bank in Rusland levensvatbaar zou zijn. De Konin k -
lijke had eveneens grote belangen in Rusland. J.H. Cohen Stuart, die tot
dan toe voor buitenlandse banken in Rusland had gewerkt, was druk be-
zig met het verrichten van een grondige studie en reisde drie maanden
door Rusland.15

Toen Kröller lucht van dit initiatief kreeg, schakelde hij onmiddellijk
zijn eigen agent in Sint-Petersburg in. De laatste kwam direct met een
concreet voorstel. Hij kende toevallig een aantal Russen dat bezig was
een bank op te richten. Nog geen vier maanden later was de Russische
bank-in-oprichting veranderd in een joint-venture met Müller & Co en
de Rotterdamsche Bank, en zag de Russisch-Hollandsche Bank – kortweg
de Holrus – het levenslicht. Het nieuws werd zo snel mogelijk naar bui-
ten gebracht. Hoewel aan Amsterdamse zijde nog twijfels bestonden over
de haalbaarheid van een dochter in Rusland, konden Van Aalst en De ter -
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ding nu niet meer achterblijven en werd enige maanden later ook de
Neder  landsche Bank voor Russischen Handel opgericht.16 Henri Deter -
ding verzuchtte tegenover Cohen Stuart: ‘I have seen that the Rotter dam -
sche Bank has started a branch in Petrograd. Your suggestion that this
Bank is only built to  forestall others is I think correct. That is the way
they have about them in Rotterdam. I am certain, that if the Neder land -
sche Handel-Maat schap pij intended to start tomorrow a bank in Tim -
bouc tou the Rot ter damsche Bank would send somebody there to be first
in the field, the  same they did in Argentina; careful finance is not on the
programme of the Rotterdamsche Bank. For them the main thing is to
make a splash and to draw attention. Perhaps they may succeed in thus
creating a good will, but it is a dangerous game.’17

Voor de Engelse diplomaten in Nederland leverde de doorlopende
competentiestrijd tussen Kröller en Van Aalst vooral een vermakelijk
schouwspel op. Sir Walter Townley schreef in 1917: ‘He [Kröller] and Van
Aalst are at daggers drawn, and are as jealous of each other as two light
comedy actresses. The latter is the most jealous, perhaps because he feels
himself at a slight disadvantage intellectually, though both are very smart
men.’18

Engelse diplomaten vermoedden dat via de Russisch-Hollandsche
Bank Duits kapitaal werd doorgesluisd naar de bolsjewieken ‘in order
to stir up trouble there and fan the flame of anti-war feeling’.19 De Hol -
rus belandde in de zomer van 1917 dan ook op de Russische Zwarte Lijst.20

Maar van Duits stromanschap of de financiering van volksopstanden
blijkt niets bij de Holrus. Na de val van het tsaristisch regime in februari
1917 nam de bank wel deel in de zogeheten Vrijheidsleningen van de
overgangsregering, maar dat deed haar Amsterdamse concurrent de
Nederlandsche Bank voor Russischen Handel ook.21 Opmerkelijk is mis-
schien hoogstens dat bankier Piet van Tienhoven na de bolsjewistische
machtsovername in oktober 1917 tevergeefs trachtte de vorderingen van
de Holrus onder te brengen bij Deutsche Bank, wat zou kunnen duiden
op Duitse connecties.22

Anton Kröller verleende overigens wel indirect en in heel beperkte
mate steun aan de Russische opstandelingen, maar niet in financiële zin.
Hij was namelijk in dezelfde tijd een van de redders van de Haagse krant
Het Vaderland, die onder leiding van voormalig minister van Binnen -
landse Zaken Goeman Borgesius in financiële problemen was geraakt.
Borgesius had het leven van zijn krant met steun van zijn politieke vrien -
den nog enige tijd weten te rekken, maar tijdens de oorlog was dit niet
meer vol te houden geweest. Kröller had al in 1914 wat nieuw kapitaal in
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de krant gestoken. Om het operationele bedrijf te reorganiseren haalde
hij vervolgens drukker Geuze uit Dordrecht erbij, in wiens bedrijf hij
een belang had en waar al zijn aandelen, prospectussen en jaarverslagen
werden gedrukt. De twee bedrijven werden meteen samengevoegd.23

Eind 1916 stelde Kröller een reorganisatievoorstel op waarin stond:
‘Het blad wordt geredigeerd in links-liberale richting zoals thans is ver-
tegenwoordigd in de Liberale Unie.’ Kröller was zelf lid van de Vrije
Liberalen, maar zijn zakenvrienden en raadgevers bevonden zich in alle
geledingen der vrije geesten. Als nieuwe hoofdredacteur werd Anton
Humme weggehaald bij de bevriende krant nrc. Humme en Kröller
kenden elkaar goed uit Rotterdam, waar de krant vanaf het laatste
 decennium van de negentiende eeuw geregeld als spreekbuis voor de
ondernemer had gefungeerd. Humme werd, op initiatief van de meer
Brits georiënteerde margarinefabrikant Sam van den Bergh, die in 1918
eveneens tot de groep van geldschieters toetrad, op de vingers getikt
vanwege zijn al te pro-Duitse houding.24

Na de reorganisatie brak een nieuwe bloeiperiode aan voor de Haagse
krant. De oorlog zorgde voor alternatieve afzetkanalen. Dagelijks wer-
den duizenden exemplaren van de krant naar het bezette België ge-
stuurd en er werd een gemeentelijk Haagse crisiskrant uitgegeven. Sub -
versieve Russen mochten bij Het Vaderland hun eigen kranten komen
drukken. Dat hadden de Engelse diplomaten dan weer niet in de gaten.25

Voor Kröllers onaantastbare binnenlandse positie als naaste adviseur
van minister Posthuma ontstond begin 1917 een nieuwe bedreiging.
Willem Treub was in februari teruggekeerd als minister van Finan ciën,
een unicum in de Nederlandse parlementaire geschiedenis.26 Zijn op-
volger en nu dus voorganger Van Gijn was opgestapt, omdat hij geen
steun kreeg voor het door hem voorgestane strenge budgettaire beleid.27

Koningin Wilhelmina zou wel als voorwaarde aan de terugkeer van
Treub gesteld hebben dat deze zijn nieuwe echtgenote nooit bij officiële
gelegenheden ten paleize zou meenemen. De Haagse chroniqueur Evert
Wittert van Hoogland, intimus van prins Hendrik, was juist in die tijd
getuige van grote huwelijkse spanningen bij het koninklijk paar, een
zaak waar ook Kröller later nauw bij betrokken zou raken. De Haagse
baron noteerde cynisch in zijn memoires: ‘Dit standpunt van de Koningin
was onbehoorlijk, onbegrijpelijk en inconsequent. Want in Harer Maje -
steits onmiddellijke omgeving waren lieden die zich heel wat erger mis-
droegen dan Mr. Treub gedaan had door te scheiden en te hertrouwen.
Haar eigen man niet op de laatste plaats.’28
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Ook Willem Treub had een belangrijke voorwaarde gesteld aan zijn
terugkeer. Hij wenste een einde te maken aan de onoverzichtelijke orga-
nisatie van de levensmiddelendistributie en in- en uitvoer, en de sterke
betrokkenheid van belanghebbenden. En hij wilde dat er voorzichtiger
werd omgesprongen met het verlenen van krediet aan de buurlanden,
waarvan nog maar zeer de vraag was hoe solide zij uit de oorlog tevoor-
schijn zouden komen.29 Hij besprak zijn ideeën vóór zijn aantreden uit-
gebreid met minister Posthuma, en de heren leken het geheel eens dat
de inkoop en verkoop van schaarse goederen onder centraal regerings-
bewind gesteld diende te worden.30

Minister Posthuma bevond zich ondertussen in een weinig benij-
denswaardige positie. Alle kritiek vanwege voedselschaarste, stijgende
prijzen en oneerlijke concurrentie kwam op zijn bord terecht. Neder -
landse reders waren ongelukkig met Posthuma omdat ze van hem de
Schepenwet opgedrongen hadden gekregen. Deze gaf niet alleen de rege-
ring het recht scheepsruimte op te vorderen voor het vervoer van goede-
ren voor de voedselvoorziening, maar stelde tevens een verbod in op de
verkoop van schepen naar het buitenland.31 Tussenhandelaren liepen te
hoop tegen de centralisatie van allerhande inkoop onder Posthuma’s
 bewind.32 De gewone bevolking zag in rap tempo de prijzen van voe-
dingsmiddelen stijgen, omdat de Nederlandse boeren onder zijn leiding
– wederom anders dan de Denen – ervoor bleven kiezen hun waren aan
de hoogste bieder te verkopen.33 Posthuma ontving in die dagen stapels
 hate mail, variërend van twee zwart marmeren grafsteentjes met daarin
gegraveerd ‘Posthuma’ en ‘r.i.p.’ tot een ordinaire schriftelijke scheld-
kanonnade waarin hij namens de Kralingse buurtschappen voor ‘boeren-
lul’ werd uitgemaakt.34

De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel kreeg het nog
zwaarder te verduren toen in het voorjaar van 1917 de Duitsers alweer te-
rugkwamen op de afspraken die zij met Kröller gemaakt hadden over de
kolenrantsoenen. Duitsland stelde nu dat de leveringen weer op het ou-
de niveau teruggebracht zouden worden, tenzij Nederland een groot deel
van zijn aardappeloogst aan de oosterburen ter beschikking zou stellen.
Minister Posthuma stemde daar merkwaardigerwijze mee in, waardoor,
mede door de parallelle verplichtingen aan de Engelsen, een groot deel
van de Nederlandse Frühkartoffelnhet land uit gevoerd werd. Toen de be-
volking van Rotterdam en Amsterdam de aardappelen die in de havens
klaar lagen voor verscheping probeerden te stelen, ontstonden er fikse
rellen. Bij het beruchte ‘aardappeloproer’ in de hoofdstad greep de poli-
tie hardhandig in en vielen zelfs enkele doden.35 Saillant is overigens dat
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datzelfde hongerige Duitsland, dat zo’n grote behoefte aan aardappe-
len leek te hebben, zelf het volksvoedsel in die tijd exporteerde naar
Zweden, in ruil voor de levering van nota bene ijzererts.36

‘The potato is the burning topic of the moment,’ opende Sir Walter
Townley ogenschijnlijk laconiek en onderkoeld het rapport aan zijn mi-
nister, maar innerlijk kookten de Engelsen van woede, want minister
Posthuma had in reactie op de ongeregeldheden in een interview, waar-
bij ook minister-president Cort van der Linden aanwezig was, gesteld
dat de oorzaak van de aardappelschaarste lag in de verplichting om ge-
lijke delen aan de Britten te leveren en het feit dat de laatsten te weinig
kolen aanvoerden.37 De Engelsen meenden de hand van Kröller in de
zaak te herkennen en schreven aan elkaar: ‘Amateur diplomatists of the
Kroeller type are dangerous.’38

Terwijl op straat in Amsterdam en Rotterdam de gemoederen hoog
opliepen, ontfermden in hun werkkamers in Den Haag de ministers
Treub en Posthuma zich in zekere eendracht over de centralisatie van
handel en distributie. Treub zette op de vertrouwde voortvarende wijze
in hoog tempo een wetsvoorstel in elkaar, dat hij nu behendig langs zijn
medebewindslieden loodste. Belangrijk uitgangspunt was dat er niet
meer geëxporteerd zou worden wanneer dat tot binnenlandse voedsel-
schaarste zou leiden. Maar Kröller was niet van zins zijn machtspositie
als voorzitter van de Commissie van Bijstand op te geven en stelde alles
in het werk om Treubs plannen te saboteren.39 Toen de voornaamste cri-
sisinstellingen, distributieorganen, landbouw- en andere belangenver-
enigingen op maandag 2 april 1917 bijeengeroepen werden om tot één
gezamenlijk instituut te komen, bleek de zaak de vrijdag ervoor dan ook
al te zijn voorgekookt door Kröllers Commissie van Bijstand en de presi-
dent van De Nederlandsche Bank Vissering. Een nieuwe afdeling ‘Crisis -
zaken’ ging zich binnen het ministerie van lnh bezighouden met de
binnenlandse distributie. De afdeling kwam onder leiding te staan van
de Commissie van Bijstand, met daarin de vertrouwde gezichten.40 Van
Treubs plannen bleef nu slechts een exportcentrale over die onderge-
bracht werd in de nv Nederlandsche Uitvoer Maatschappij (num), met
een leiding waar Kröller geen deel van uitmaakte.41 Müller & Co werd
echter wel een van de aandeelhouders.42

Kröller trok zich echter nog altijd niets van Treub en zijn num aan en
maakte in het najaar van 1917 op eigen houtje nieuwe afspraken over ko-
lenleveranties met de Duitsers waarbij hij Mindestmengen– minimale ab-
solute hoeveelheden in plaats van percentages – aan voedingsmiddelen
had toegezegd. Aangezien deze volgens het Agricultural Agreement ook
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voor Engeland moesten gelden zou de binnenlandse voedselschaarste
alleen nog maar verder oplopen.43

De Duitsers hadden bovendien nu als voorwaarde voor de kolenleverin-
gen gesteld dat Nederland zelf maar personeel naar Duits land moest
sturen om de kolen te winnen. Het resultaat was dat duizenden werklo-
ze arbeiders in het laatste jaar van de oorlog oostwaarts trokken om daar
in de kolenmijnen en staalindustrie te werken.44 Ten slotte wilde Kröl -
ler de Duitsers, die hun munt steeds verder zagen kelderen, toestaan op
krediet te kopen, terwijl door middel van de num juist beoogd werd
ruilhandel te faciliteren. Dat de Duitsers dit onderhandelingsresultaat
onder elkaar als ‘ausserordentlich günstig’ betitelden laat zich raden.45

Minister Treub greep daarop in. Hij hield een felle rede in de Tweede
Kamer waarin hij erop hamerde dat Nederland zich op deze manier veel
te afhankelijk maakte van Duitsland en niet diende toe te geven aan het
voorstel om minder kolen tegen meer krediet te leveren.46 Reder Ernst
Heldring noteerde op dat moment in zijn dagboek: ‘Men zegt, dat Treub
deze toestand niet veel langer wil aanzien en op een crisis aanstuurt,
waarin hij of de Kröller-kliek verdwijnt.’47

Willem Treub, die door de Duitsers omschreven werd als ‘eifriger En -
 tentefreund’, nam vervolgens de onderhandelingen over de kredietver-
lening zelf over en trachtte de machtspositie van Duitsland te breken door
onder leiding van reder en kolenhandelaar Willem van der Vorm grotere
hoeveelheden steenkool uit Engeland te betrekken. Duits lands antwoord
daarop was een totale kolenboycot.48Treub overschatte zijn kansen schro -
melijk. Ten eerste werden zijn pogingen gesaboteerd door de Duitsers,
die zich op eerdere afspraken beriepen dat bepaalde schepen alleen voor
Duitsland mochten varen, omdat ze met Duits staal gebouwd waren. En
Van der Vorm – ook bepaald geen lieverdje – werd er door andere reders
van verdacht zichzelf te bevoordelen bij de organisatie van het transport,
waardoor Treub tijd verloor en de bodem van de Nederlandse kolen-
voorraad snel in zicht kwam.49 Er ontstond nog even een felle pennen-
strijd tussen de beide kampen, waarbij president Gerard Vissering van
De Nederlandsche Bank het in Kröllers eigen krant Het Vaderland voor
hem opnam, maar uiteindelijk was Nederland nu definitief veroordeeld
tot Duitse kolenleveranties en moest Willem Treub als minister van Fi -
nanciën toch grote kredieten aan Duitsland én Oosten rijk toestaan.50 De
onderhandelingen hierover werden vervolgens weer gevoerd door Kröller
die wederom premier Cort van der Linden erbij wist te betrekken.51

Treub zette zijn missie om de macht van Kröller en Posthuma te bre-
ken op ander terrein onverminderd voort, hetgeen escaleerde toen hij
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zijn douaneambtenaren inzette om een partij kaas richting Duitsland
tegen te houden, omdat deze niet via de num werd uitgevoerd. Beide
ministers dienden vervolgens hun ontslag in, dat koningin Wilhelmina
in beide gevallen weigerde.52 De Engelsen, die een groot aanhanger van
Treub waren, sloegen de gebeurtenissen nerveus gade. Een nieuwe val
van de minister van Financiën zou in hun ogen een overwinning voor
Posthuma betekenen en ‘the return to power of Mr. Kroeller and the
German gang’.53

Premier Cort van der Linden ondernam hoegenaamd niets om de ru-
zie tussen Treub en Posthuma, die volledig in de openbaarheid werd
uitgevochten, te beslechten. Dat achtte hij niet zijn taak. Wel stelde hij
voor om een aparte crisisminister te benoemen, maar toen van verschil-
lende zijden werd geopperd dat Kröller deze rol diende te vervullen,
trok hij zijn plan weer in. Het enige wat Kröller in die dagen zelf op te
merken had was: ‘De regeering is eene anarchie’, zich kennelijk niet rea-
liserend dat hij daar zelf een belangrijke bijdrage aan had geleverd.54

Kröllers eigen positie als almachtige Nederlandse economisch diplo-
maat tussen de strijdende partijen bleek uiteindelijk niet onaantastbaar.
De Amerikanen, die zich in april 1917 in de oorlog hadden gemengd, be-
gonnen, in een poging Duitsland verder uit te hongeren, scheepsruimte
van de neutrale staten op te eisen. Als sanctie dreigden de Verenigde
Staten Nederland geen graan meer te leveren. Kröller was echter vanwe-
ge zijn vermeende Duitsgezindheid voor de Amerikanen niet accepta-
bel als onderhandelaar hierover. Aangezien Joost van Vol len hoven juist
op dat moment toetrad tot de directie van De Neder landsche Bank, werd
minister Loudon, die al die tijd zijn handen vrij had weten houden, nu
toch gedwongen zich in de strijd te mengen.55

Kröller had er aanvankelijk grote moeite mee dat hij nu een deel van
zijn macht kwijtraakte en gereduceerd werd tot postiljon die nog
slechts de eisen van de Amerikanen en Engelsen mocht doorgeven. Zelfs
de Duitsers meenden dat de wijze waarop Kröller achter de schermen de
onderhandelingen van Loudon met de Amerikanen trachtte te beïnvloe-
den gevaarlijk begon te worden. Omwille van de neutraliteit van Neder -
land ‘müsse Kröller der Auswärtigen Politik ferngehalten werden’,
meenden zij inmiddels.56

Kröller bleef overigens voor de binnenlandse voedselproblematiek
wel de belangrijkste raadgever van de Nederlandse regering en zat in ja-
nuari 1918 zelfs aan bij de ministerraad om over de steeds nijpender
graanvoorraden te spreken. Hij toog vervolgens naar Berlijn – officieel
weer vanwege Duitse ertsleveranties – en presenteerde daar Loudons
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onderhandelingsresultaat. Daarbij zou Nederland het grootste deel van
zijn koopvaardijvloot uitleveren aan de Amerikanen en werd de uitvoer
van landbouwproducten naar Duitsland verder beperkt. Nederland
mocht van de Amerikanen wel 300 duizend ton scheepsruimte behou-
den die het nodig had voor de eigen voedselvoorziening.57

De simpele reactie van de Duitsers was dat ze zich niet de wet lieten
voorschrijven en dat zolang Nederland tonnage aan de geallieerden ter
beschikking bleef stellen, er voor de Duitsers niets anders op zat dan deze
te torpederen. Met veel gevoel voor dramatiek riep Kröller daarop uit,
‘Deutschland kann uns doch nicht durch Festhalten unserer Tonnage
verhungern lassen!’58 Maar de Duitsers zagen zijn hartenkreet groten-
deels als theater, want volgens hun eigen berekeningen was van drei-
gende hongersnood in Nederland nog lang geen sprake. En voor graan
waren in de wereld genoeg alternatieven, meenden zij.59 Het compro-
mis dat Kröller uiteindelijk wist te bereiken was dat er voor ieder schip
dat uitvoer uit Nederland, één schip uit Amerika terug moest komen,
zodat de hoeveelheid afgestane schepen niet zou toenemen. Bovendien
mochten er geen troepen of oorlogsmaterieel met Nederlandse graan-
transporten meevaren. John Loudon lukte het onderwijl in Amerika
grotere hoeveelheden graan los te peuteren.60

In het eindspel van de Grote Oorlog eisten de geallieerden in maart
1918 echter alsnog de resterende Nederlandse schepen op voor Ame ri -
kaanse troepentransporten naar het Europese vasteland. De publieke
verontwaardiging was groot. Koningin Wilhelmina sprak zelfs van ‘sche -
penroof’. Het kabinet overwoog serieus om de geallieerden een ultima-
tum te stellen, hetgeen het einde van de neutraliteit zou betekenen.
Treub was de enige die mordicus tegen was, en dreigde met opstappen.
Dat was voldoende om het dappere idee van de Nederlandse regering weer
net zo snel van tafel te doen verdwijnen. Bovendien luwden de bezwaren
tegen de rekwisitie van de vloot toen bleek dat Amerika de Nederlandse
reders een uitstekende beloning bood voor het gebruik van hun schepen.61

Terwijl mondiaal de laatste strategische slagen werden geleverd, kwam
Kröller in de binnenlandse publieke opinie steeds meer onder vuur te
liggen. Op de linkerflank, gesterkt door de invoering van het algemeen
kiesrecht – voorlopig nog uitsluitend voor mannen – openden de sociaal-
democraten de aanval op hem. Het Tweede Kamerlid Jan Duijs had in
het najaar van 1917 een nota ingediend, waarin hij het onderzoek naar het
Rijksgraanbedrijf nauwkeurig onder de loep had genomen. Kort samen-
gevat vond hij het onderzoek onvolledig, meende dat de voornaamste
verdenkingen niet werden tegengesproken en drongbij minister Pos thu -
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ma aan op ‘een grondige schoonmaak’.62 Duijs had ook ontdekt dat Kröl -
ler een belang had in Geuze & Co, die broodkaarten voor de distributie
drukte. In de praktijk bleek de Dordtse drukkerij slechts een van de acht
partijen die de regering van distributiebonnen voorzagen, maar de geest
was uit de fles.63 Op landelijke kiezersbijeenkomsten van de sdap sprak
Duijs over ‘corruptie die Nederlandsche staatsinstellingen binnensluipt’
en miljoenen die er zouden zijn gestolen. ‘Millioenen, die gij hebt opge-
bracht en waardoor gij minder brood hebt dan noodig was.’64 Minister
Posthuma stelde de sociaal-democraten voor iemand uit de arbeidersbe-
weging in de Commissie van Bijstand op te nemen, maar het gremium
werd nooit uitgebreid.65

In linkse kranten als Het Volk en De Tribune verschenen steeds vaker
berichten over vermeende vermenging van belangen en zelfverrijking,
waarbij Kröller zich bijnamen en typeringen als ‘Papa Kröller’, ‘Freiherr
von Kröller’, ‘Koning Kröller’ en ‘Ongekroonde Koning van Nederland’
moest laten welgevallen.66 Ongelukkigerwijze plaatsten de liberale kran -
ten, die nooit negatief over Kröller berichtten, nog altijd routinematig
en kritiekloos klein nieuws over hem, dat het beeld als kapitalist alleen
maar versterkte. Zoals het bericht dat het echtpaar Kröller bij het grote
veilinghuis Kaufmann in Berlijn was gesignaleerd. Of het feit dat prins
Hendrik op de Veluwe was geweest om wild uit te wisselen.67

Tot overmaat van ramp ontstond het gerucht dat Kröller schaarse
aardappelen aan de wilde zwijnen voerde. Vrachtwagens vol zouden van
modelboerderij De Harscamp richting het nabijgelegen landgoed Hoen -
derloo zijn vervoerd. Verontwaardiging alom. Het beeld van de gewe-
tenloze woekeraar was compleet.68 Kröller en Posthuma werden dank-
bare objecten voor de spotprenten in Het Volk en de zondagsbijlage De
Notenkraker. Cartoonisten als Albert Hahn en Leo Jordaan konden zich
helemaal uitleven op deze twee symbolen van kapitalisme en decaden-
tie. Naar aanleiding van de geruchten over de aardappels en de zwijnen
verscheen onder de titel Distributiejagers in oktober 1917 een gedichtje in
De Notenkraker:

Kröller voert zijn wilde zwijnen

Piepers van de beste soort�

Laat de zon in ’t water schijnen,

Kröller wéét wel hoe het hoort.

Kröller heeft de zorg te dragen

Voor de zwijnen op zijn land,
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Als de hééren dan gaan jagen

Is het doelwit bij de hand.

Dat noem ikdistribueeren,

Anders springt het zwijntje niet,

Menschen kunnen wel krepeeren,

Zónder dat je er op schiet.69

Erboven was een spotprent geplaatst, die weliswaar niet expliciet aan
Kröller refereerde maar wel naar zijn praktijken als zakenman verwees.
De persoon achter het bureau moest wel degelijk Posthuma voorstellen,
waarmee door Het Volk indirect diens integriteit in twijfel werd getrok-
ken. Posthuma, een man met een uiterst gevoelig ego, stoorde zich ver-
schrikkelijk aan de spotprenten. In een emotionele oproep tijdens een
debat in de Kamer drong hij er bij de parlementariërs op aan hem ook
buiten de Kamer te steunen en daarbij hun individuele invloed op de
pers aan te wenden. ‘Dat men niet meewerkt en niet toelaat dat spot,
hoon en laster omtrent mij verspreid wordt, hetzij gedrukt, hetzij ge-
teekend, in welken vorm dan ook.’70

Kröller bleef stoïcijns onder dit soort hoon en laster. Hij probeerde de
beeldvorming rondom zijn persoon slechts te beïnvloeden door naar
buiten te brengen dat de schilderijen van de familie in de toekomst in
het in aanbouw zijnde huis op Veluwe zouden worden tentoongesteld
en dat de collectie te zijner tijd aan de staat geschonken zou worden. Het
effect was echter volstrekt averechts. Voor de socialisten kon Kröller

Gedicht en spotprent
in De Notenkraker van 
6 oktober 1917.
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geen goed meer doen en was iedere beweging bij voorbaat verdacht.
Zelfs dit filantropisch bedoelde gebaar werd uitgelegd als elitair en men
betichtte Kröller er nu van de kunstcollectie juist bij het grote publiek te
willen weghouden.71 Tussen Kröllers eigen besloten wereld en de pu-
blieke opinie gaapte inmiddels een onoverbrugbaar gat.
In het voorjaar van 1918 werd, mede naar aanleiding van Duijs’ nota,

het kabinet in de Tweede Kamer ter verantwoording geroepen voor de
onoverzichtelijke levensmiddelen- en distributiepolitiek. Er barstte een
debat los, dat zijn weerga niet kende en waarbij vooral minister Posthu ma
het moest ontgelden. Weken achtereen lag hij onder vuur vanwege het
feit dat hij de distributie van eerste levensbehoeften in handen van be-
langhebbende particulieren (lees: Kröller) had gelegd. Tientallen spre-
kers voerden het woord. Posthuma zelf hield een rede van maar liefst
tien uur.72

Vanzelfsprekend kwam sociaal-democraat Jan Duijs aan het woord,
die nog eens bondig samenvatte hoe de regering zich had overgeleverd
aan zakenlieden die niet alleen dubbele belangen hadden, maar ook nog
eens onderling een competentiestrijd uitvochten: ‘Mijn indruk nu is de-
ze, dat zich in ons land een strijd afspeelt op de ruggen van de arbeiders-
klasse, een strijd tusschen het Rotterdamsche en het Amster dam  sche
kapitaal, waarbij de heer Kröller is de leider en het centrum der Rot ter -
dammers en de heer van Aalst de leider en het centrum van de Am ster -
dammers. Daar doorheen kruisen zich de pro-Duitsche en de pro-En tente -
stemmingen; die loopen er als een draad doorheen. De economische
leiders zijn de heeren Kröller en van Aalst, de politieke leiders zijn
Treub en Posthuma. Die geheele strijd Treub-Posthuma heeft dan ook
m.i. een veel dieperen grond dan het Nederlandsche volk oppervlakkig
wel denkt.’ Duijs’ lezing werd met name door minister Treub met klem
ontkend. Hij bevestigde dat er sprake was van een controverse tussen
Amsterdam en Rotterdam en ook dat hij de heren nadrukkelijk verzocht
had de strijdbijl te begraven, waar hij een hard hoofd in had, maar ver-
weerde zich krachtig tegen de aantijging dat de vete ook tot het Haagse
politieke toneel zou zijn doorgedrongen.73

Opmerkelijk genoeg kwam de hardste en meest fundamentele kritiek
op Anton Kröller persoonlijk niet van links maar van de liberale Am ster -
damse reder en partijgenoot Boudewijn Nierstrasz, eigenaar van de
Hol landsche Stoomboot Maatschappij en tevens aandeelhouder in de
Nederlandsche Overzee Trust.74 Als reder kende Nierstrasz Kröller en
zijn machtsstreven maar al te goed. Hij had vanaf het begin van de eeuw
deel uitgemaakt van diens Noordzeekartel. Nierstrasz zag haarscherp
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dat Kröller minister Posthuma in zijn achterzak had, en betoogde: ‘In
zake de crisis berust het beleid niet meer op het Bezuidenhout, maar aan
den Kneuterdijk. Daar zetelt de koning. […] De koning is de heer Kröller.
[…] Er is geen commissie van eenig belang of de heer Kröller is daarin en
de heer Kröller regeert. […] Kröller, le roi, gouverne et Posthuma, le ministre,
règne.’ Nierstrasz vond Kröllers Duitsgeoriënteerde politiek ‘gevaarlijk
[…] voor de duurzame economische onafhankelijkheid van ons land’ en
meende dat als Kröller van de regering zo veel macht kreeg toebedeeld
hij ook de bijbehorende verantwoordelijkheid diende te dragen. ‘Van
twee  ën een: of de Regeering make hem Minister óf ontsla hem en ontzet-
te hem uit de macht, maar handhaven in de macht zonder verantwoor-
delijkheid is onmogelijk.’75

Het Volk en De Tribune smulden van de debatten en deden er woord
voor woord verslag van in hun kolommen. Illustratoren trokken zich
niets van de eerdere waarschuwingen van Posthuma aan. Er verschenen
karikaturen waarin voor het eerst ook expliciet de naam van Anton Kröl -
ler voorkwam. Leo Jordaan maakte voor de Ententegezinde Telegraaf een
spotprent met Kröller als poppenspeler en Posthuma als diens marionet,
al moet erbij gezegd worden, dat de laatste meer weg had van Kröller
dan van Posthuma. Maar veel beeldmateriaal om uit te putten was er nu
eenmaal van Kröller niet voorhanden.76Tien dagen later was het weer de
beurt aan Albert Hahn die ditmaal een wel zeer gewaagde prent teken-
de, waarbij Posthuma als klein mannetje geplaatst was in het kruis van
een figuratieve Kröller, met als titel ‘De koning van de Kneuterdijk’, het
adres van de Commissie van Bijstand.77

Spotprenten van Leo Jordaan in De Telegraaf 13 maart 1918 (links) en van Albert Hahn in 
De Notenkraker 23 maart 1918 (rechts).
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Ook bij de familie Kröller thuis in Wassenaar werd het distributie -
debat met grote spanning gevolgd, waarbij Treub als kwade genius werd
gezien. Helene Kröller schreef aan Sam van Deventer: ‘De heer Posthu -
ma heeft zijn redevoering goed afgebracht en over ’t algemeen wordt zij
gunstig beoordeeld en ziet het er niet naar uit dat hij valt. Maandag de
replieken, dan komt Treub aan het woord en men zegt dat hij wat in het
schild voert: een nieuw distributieplan, of een campagne tegen het hele
ministerie. Wel iets ongehoords, maar hij is tot alles in staat. Niemand
in het ministerie heeft maar een Ahnung wat hij van plan is, maar Kort
[sic] heeft in het ergste geval al met kamerontbinding gedreigd. Hij is
boos en in eens schiet hij uit zijn slof.’78

Maar daar overschatte Helene Kröller – en waarschijnlijk ook haar echt -
genoot – de daadkracht van premier Cort van der Linden. Nadat hij een
inhoudelijke discussie over de macht van de voornaamste regeringsad-
viseur had ontweken door de aantijgingen van Nierstrasz af te doen als
‘sprookjes’, zwichtte hij voor de stortvloed aan kritiek op het distributie-
beleid van zijn kabinet. Op 23 maart 1918 kondigde hij aan ‘dat de ver-
schillende bij de distributie werkzame commissies en vereenigingen,
met inbegrip van de Commissie van Bijstand, zullen worden omgezet in
of vervangen door ambtelijke colleges met scherp omlijnde verantwoor-
delijkheid’.79

Kröller was des duivels over deze beslissing waarover hij niet van te-
voren was ingelicht. Tot op het bot beledigd door zo veel ondankbaar-
heid na alles wat hij voor het land gedaan had, legde hij al zijn rege-
ringsadviesfuncties abrupt neer. Obstinaat trok hij zich terug op zijn
landgoed in Wassenaar en was niet meer beschikbaar voor welke diplo-
matieke rol dan ook. Een verzoek van Loudon voor een nieuwe missie
sloeg hij zelfs botweg af.80 Dat was even schrikken voor de bewindslie-
den want op 31 maart 1918 liepen de laatste kolen- en voedselafspraken
met Duits land af, en plotseling besefte iedereen dat er maar één man
was geweest die tot op heden alle onderhandelingen met dat land had
gevoerd. De Duitsers eisten aanvankelijk zelfs de terugkeer van Kröller
als gesprekspartner.81

Vooralsnog werd het overleg over de kolenleveranties overgenomen
door Frits Fentener van Vlissingen, die prompt, door de grote kredietbe-
hoefte van de Duitsers, de kolenprijs met 30 procent omlaag wist te krij-
gen.82 Reder Ernst Heldring, die teruggekeerd was uit Zwitserland, ont-
fermde zich samen met een ambtenaar voorlopig over de ijzer- en
staalimport.83Maar toen er in juni 1918 weer opnieuw over de export van
landbouwproducten naar Engeland en Duitsland onderhandeld moest
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worden, was iedereen in Den Haag het erover eens dat Kröller de enige
aangewezen man was.
Op vragen uit de Eerste Kamer wond minister Posthuma er geen doek-

jes om dat het hem zeer aan het hart ging dat hij de hulp van Kröller
moest missen. Hij zei dat Kröller ‘door zijn van een bijzonder juisten blik
op zaken en menschen getuigende adviezen en bemoeiingen aan den
Staat groote diensten had bewezen’. Posthuma maakte daarna een diepe
knieval: ‘Ik stel er prijs op te verklaren, dat, indien de Regeering in het
minst had kunnen vermoeden, dat die regeeringsverklaring deze gevol-
gen zou hebben gehad, de redactie daarvan stellig anders zou hebben
geluid, want die verklaring heeft in geen enkel opzicht bedoeld iets on-
aangenaams te zeggen, noch tegenover de Commissie van Bijstand, noch
tegenover een harer leden.’84

Graanhandelaar C.A.P. van Stolk wierp zich vervolgens op als bemid-
delaar. Hij schreef Kröller een brief waarin hij zijn waardering uitte
voor diens belangrijke rol bij de graaninkoop voor de regering. Hij
stuurde zelfs een schilderij van William Degouve de Nunques mee – Van
Stolk was eveneens een leerling van Bremmer – waarvan hij wist dat
Kröller deze verzamelde. Daarna toog hij naar villa Groot Haesebroek,
waar hij een boze en onvermurwbare Kröller aantrof. Deze zei er niet
aan te denken ‘verder iets voor het land te doen’. Van Stolk nam daarna
contact op met John Loudon en drong erop aan dat de regering haar ge-
krenkte adviseur zou rehabiliteren. Een paar dagen later werd op Groot
Haesebroek een brief bezorgd ondertekend door het voltallige kabinet,
waarin Anton Kröller nederig gevraagd werd zijn diensten weer ter be-
schikking van het land te stellen.85

Officieel werd Kröller echter nooit meer de onderhandelaar van de
Nederlandse regering, dat bleef John Loudon, want ook de Britse minister
van Buitenlandse Zaken Balfour had nu laten weten Kröller niet meer te
willen ontvangen, omdat deze ‘rightly or wrongly’ door het Engelse volk
als te Duitsgezind werd gezien. Kröller, die zelf maar wat graag zijn
prestigieuze positie als officiële onderhandelaar wilde terughebben,
deed zelf ook nog vergeefs pogingen hiertoe. Hij beloofde de Engelse
gezant de onderhandelingen voortaan ‘in reasonable spirit’ te zullen
voeren.86 Voor de bühne was het nu dus Loudon die de onderhande -
lingen met de Britten voerde, maar achter de schermen veranderde er
helemaal niets en liet de minister de zaken toch weer aan Kröller over,
die veel beter in de voedingsmiddelenproblematiek was ingevoerd 
dan hij. Daarmee had de trotse Rotterdammer dus officieus zijn macht
her wonnen, hetgeen de Engelse diplomaten deed constateren dat ‘his
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power with Netherlands government is now probably greater than ever
before’.87

Maar in de zomer van 1918 kwam er alsnog een einde aan Kröllers kort-
stondige, maar buitengewoon invloedrijke rol als economisch diplo-
maat en onderhandelaar voor de Nederlandse regering. De ambtstermijn
van de regering-Cort van der Linden liep af. Daarnaast keerde de oorlogs-
situatie steeds meer in het voordeel van de geallieerden, waardoor Duits -
land steeds verder werd afgesneden van eerste levensbehoeften en er
steeds minder te onderhandelen viel.
Op 9 september 1918 trad een nieuw kabinet aan met aan het hoofd de

eerste katholieke premier van Nederland: Charles Ruijs de Beeren brouck.
Niemand van de oude ministersploeg keerde terug.88 Anton Kröller was
tijdens de formatie zelfs ook nog even genoemd als mogelijk premier,
maar gezien zijn vermeende partijdigheid werd hij niet geschikt ge-
acht.89 Het is overigens ondenkbaar dat hij deze rol ooit geaccepteerd
zou hebben. Het zou hem veel te veel in de schijnwerpers plaatsen. Ver -
antwoording afleggen was niet iets waar Kröller zich graag mee bezig-
hield.
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel werd de voormalige

topambtenaar H.A. van IJsselsteijn. Hij moest de nodige orde scheppen
in de chaos die nog steeds binnen het distributiestelsel bestond. De
nieuwe minister van Buitenlandse Zaken was Herman van Karnebeek,
tot dan toe burgemeester van Den Haag.90 De nieuwe regering besloot
direct een parlementair onderzoek in te stellen naar de vermeende mis-
standen rondom de handel en distributie tijdens de oorlog, al zou het
daarna nog vier jaar duren voordat de commissie met haar onderzoek
gereed was.91

Wat het vorige kabinet niet gelukt was, werd nu eindelijk werkelijk-
heid. Distributiezaken en diplomatieke onderhandelingen over econo-
mische kwesties werden formeel weer een staatszaak, waarbij ambtena-
ren en ministers eindverantwoordelijk waren en zakenlieden hooguit
als economisch adviseur mochten fungeren. Daarmee werd de hardnek-
kige, uit de hand gelopen weeffout uit het vorige kabinet eindelijk her-
steld.
Uitgeschakeld werden de invloedrijke Nederlandse zakenlieden ove-

rigens niet. Integendeel, Van Karnebeek installeerde een zogeheten
Raad van Bijstand, samengesteld uit kopstukken van het Nederlandse
bedrijfsleven die hem moesten gaan adviseren bij economische vraagstuk-
ken. De raad bestond uit Anton Kröller, Karel van Aalst, Ernst Heldring,
en Frans Waller, aangevuld met de oude Rotterdamse advocaat Bernard
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Loder, die zich korte tijd later samen met Van Karnebeek ook zou beijveren
voor de vestiging van het Permanente Hof van Internationale Justitie in
Den Haag.92 Frits Fentener van Vlissingen werd aanvankelijk niet uitge-
nodigd, omdat shv op de Engelse Zwarte Lijst had gestaan. Die beslissing
ontlokte Ernst Heldring de uitspraak: ‘Jammer, hij zou een goed tegen-
wicht tegen Kröller gevormd hebben, dien ik voor een minder goed
Nederlander aanzie.’ Van Vlissingen trad een aantal weken later alsnog
tot de Raad van Bijstand toe. Voorzitter van het adviescollege werd Hen -
drik Colijn.93

Wijs geworden door de gebeurtenissen tijdens de oorlog stelde Van
Karnebeek expliciete voorwaarden aan het lidmaatschap van zijn ad-
viescollege: ‘De besprekingen van den Raad van Bijstand zijn zaak van
het Departement, de belangen die daar worden besproken, belangen
van het Departement. Iedere persoonlijke bemoeiing zonder bepaalde
opdracht op het gebied van buitenlandsche politiek is daarom met het
lidmaatschap onvereenigbaar. Steeds zal het oog gevestigd moeten blij-
ven op de zoo zeer gewenschte eenheid in het staatsbelang.’ Voor som-
mige zakenlieden zou het echter altijd moeilijk blijven het eigenbelang
van de landszaken te scheiden.94

Kröller werd door Van Karnebeek aanvankelijk ook gevraagd aan te
zitten bij besprekingen in Parijs over de grote naoorlogse internationale
financiële vraagstukken, maar waarschijnlijk trok hij zich daar spoedig
uit terug. Ernst Heldring vond dat jammer. ‘Niemand zou beter zijn om
uit de moeilijkheden van financieelen aard den weg te wijzen dan hij,
maar hij wordt te zeer door de Entente gewantrouwd,’ schreef hij in zijn
dagboek. ‘Hij is zeker meer Duitschgezind geweest dan Van Vlissingen,
maar verheft zich eigenljk boven alle landsgrenzen; ik zou hem echter
niet ten volle vertrouwen. Hij staat voor niets als hij zijn doel wenscht te
bereiken.’95

In november 1918 werd de wapenstilstand getekend en keerde Anton
Kröller terug naar zijn onderneming, met als erfenis van de oorlog een
aantal prestigieuze diplomatieke adviesfuncties en een statuur in de
Nederlandse samenleving die, hoewel niet onomstreden, oneindig veel
groter was dan vóór die tijd. De man die bij het uitbreken van de oorlog
slechts enkele prestigieuze commissariaten bezat, zoals bij de hijsm en
Wilton, en nooit uitgeblonken had in maatschappelijke betrokkenheid,
was in vier jaar tijd uitgegroeid tot een zakenman van staatsmanachtige
allure, om wie niemand meer heen kon, of durfde.96

Het eerste bewijs daarvan werd geleverd toen Kröller geheel tegen
zijn zin betrokken werd bij de oprichting van de Nederlandsche Hoog -
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ovens en Staalfabrieken. Henri Wenckebach, met wie hij eerder gebotst
had bij de Rijkscommissie voor IJzer en Staal, had de steun weten te win-
nen van onder andere de gebroeders Dirk en Coen Stork van de gelijkna-
mige machinefabriek uit Hengelo, en Joan Muysken van de andere grote
machinefabriek Werkspoor in Amsterdam.97 Het abrupte exportverbod
van Duits ijzer en staal tijdens de oorlog had de machinefabrikanten doen
beseffen hoe afhankelijk hun industrie was van buitenlandse invoer en
nam hun laatste scepsis tegen een eigen smelterij weg.98

Wenckebach overtuigde Karel van Aalst om mee te doen, die daarop
naar Rotterdam toog om ook daar geld los te peuteren voor het reusach-
tige project, waarvoor aanvankelijk 25 miljoen gulden kapitaal werd
nodig geacht.99 Ook Anton Kröller werd daarbij benaderd, maar die
toonde zich afhoudend. Coen Stork liet hem echter voor het blok zetten,
want aan een stoorzender zoals hij dat in de afgelopen jaren geweest
was, was nu niet de minste behoefte. Toen er genoeg kapitaal was toege-
zegd, stuurde hij Wenckebach op Kröller af met de mededeling dat het
project ook zonder hem zou doorgaan. Inmiddels hadden grote namen
als Hendrik Colijn, Frits Fentener van Vlissingen, Anton Philips en een
aantal grote reders en scheepsbouwers zich aan het initiatief verbonden.
De Staat der Nederlanden werd grootaandeelhouder. Daarop stapte uit-
eindelijk ook Kröller in.100

Maar geloven in het Nederlandse hoogovenproject deed hij niet. Bij
het oprichtingsdiner op 20 september 1918 in het Haagse restaurant De
Twee Steden kon hij niet nalaten tijdens een van de speeches zich van zijn
minder diplomatieke kant te laten horen. Karel van Aalst sprak namens
de bankiers, die een belangrijk deel van het kapitaal op tafel hadden ge-
legd. Deze vertelde zijn gehoor dat als Hoogovens eenmaal winstgevend
zou draaien en er dividend kon worden uitgekeerd – ‘als het publiek de
vruchten kan plukken’ – de bankiers de aandelen hoopten door te plaat-
sen. Kröller riep daarop vilein over tafel: ‘Als er maar niet meer gepluk-
ten dan plukkers zullen zijn!’101 Zijn woorden zouden helaas profetisch
blijken, want door continu wijzigende bouwplannen als gevolg van de
chaotische situatie na de oorlog en de verregaande bemoeizucht van de
vele commissarissen zou het zeven jaar duren voordat de fabriek klaar
was.102

Dat Kröller in latere geschiedschrijving genoemd is als een van de
grondleggers van Hoogovens is onterecht.103 Hij was officieel betrokken
bij de oprichting en investeerde met Müller & Co het niet geringe be-
drag van een half miljoen gulden. Dat was evenveel als de andere grote
Amsterdamse en Rotterdamse rederijen en scheepswerf Wilton, maar
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beduidend minder dan shv die via haar beleggingsvehikel Unitas één
miljoen fourneerde.104 Maar in tegenstelling tot Van Vlissingen, die als
kolenhandelaar evenmin belangeloos was bij de oprichting van een
Nederlandse ijzersmelterij, spande Kröller zich nooit in om de fabriek
ook werkelijk van de grond te krijgen. Hij investeerde slechts contre coeur
en dat zou hij zijn mede-investeerders even later nog eens nadrukkelijk
duidelijk maken.105

Bij de oprichting van de andere nationale trots uit die dagen, de
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën (klm),
was Anton Kröller daarentegen wel actief betrokken, al speelde ook hier
het aftroeven van Karel van Aalst weer een belangrijke rol. Tijdens de
vergadering van de raad van advies van Müller & Co op 6 maart 1919 no-
teerde men: ‘Een lange bespreking vond er plaats over het plan van een
vliegdienst Londen-Amsterdam, Amsterdam-Hamburg (combinatie Rot -
ter damsche Bankvereeniging, Lippmann, Rosenthal & Co en Wm.H. Mül -
ler & Co). De combinatie kan op den steun der Neder landsche Regeering
rekenen. Men wacht nu het resultaat van de bespreking in Londen af om
daarna tot den definitieven opzet over te gaan.’106 Een afvaardiging van
de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart bevond
zich op dat moment in Engeland om te bekijken wat er allemaal nodig
was om een eigen nationale luchtvaartmaatschappij op te zetten. Onder
hen was Edgar Fuld, een van de directeuren van de Amsterdamse bank
Lippmann, Rosenthal & Co, en zelf een actief vlieger en ballonvaarder.107

Tegelijkertijd bestudeerde Hendrik Colijn in opdracht van de regering
of Nederland en vooral Nederlands-Indië een rol in het internationale
luchtpostverkeer zouden moeten gaan spelen. De aanleiding daartoe
was defensief, omdat op dat moment ook Groot-Brit tannië een verbin-
ding met Australië overwoog waarbij Indië zou kunnen worden aange-
daan. Colijn achtte het ‘slechte politiek […] om in stille afwachting te
blijven zitten tot de medewerking min of meer wordt afgedwongen’.108

Eind mei organiseerde Kröller bij hem thuis in Wassenaar een bijeen-
komst waarbij Edgar Fuld en diens compagnon Robert May, Willem
Westerman, Frits Fentener van Vlissingen, Hendrik Colijn en Karel van
Aalst aanwezig waren. De laatste was erbij gehaald omdat de Neder -
landsche Handel-Maatschappij samen met de Twentsche Bank betrokken
was bij een concurrerend luchtvaartinitiatief en Kröller en Wester man
hem de wind uit de zeilen wilden nemen.109 Op 1 oktober 1919 nodigde
Kröller op zijn bekende uiterst vriendelijke toon Karel van Aalst uit aan-
wezig te zijn bij de oprichting van de klm, die hij met fijn gevoel voor
symboliek liet plaatsvinden bij zijn eigen vaste Haagse notaris Hendrik
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Stoop. ‘Verder zou het mij genoegen doen indien Gy mede zoudt willen
aanzitten aan een dejeuner, dat ik mij voorstel aan te bieden aan alle
heeren, die by de oprichting betrokken zijn.’110

Naast de oprichters investeerden de meeste grote banken en een aan-
tal rederijen mee: de hal, deknsm en de kpm. Samen legden ze ruim één
miljoen gulden op tafel, een aanzienlijk lager bedrag dan nodig was
voor het kapitaalintensieve hoogovenproject. Er werd een raad van be-
stuur ingesteld, vergelijkbaar met een huidige raad van commissaris-
sen, waaruit een aantal gedelegeerden werd benoemd. Kröller had naast
zichzelf ook Nico van de Roemer, directeur van zijn Batavierlijn, in de
raad laten opnemen. Als ‘administrateur’ werd de jonge luitenant-vlie-
ger Albert Plesman aangewezen, net dertig jaar oud en zoon van een
eenvoudige Haagse winkelier. Hij had kort daarvoor indruk gemaakt
met de organisatie van de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amster -
dam, de Elta.111 Kröller was een van de sponsoren van de manifestatie ge-
weest.112 Maar Kröller zou Kröller niet geweest zijn als hij toch niet weer
even zijn privébelangen met die van dit nieuwe bedrijf vermengde. Als
eerste luchthaven voor de nieuwe onderneming fungeerde het land-
goed Maaldrift in Wassenaar, dat hij kort daarvoor verworven had. Hij
verhuurde het als tijdelijke landingsbaan aan de klm. Bovendien eiste
hij dat de passagekantoren van Müller & Co de agentuur zouden krijgen
voor de verkoop van vliegtickets.113



v
Overmoedig (1919-1924)

Ontwerp voor het grote museum door Henry van de Velde.
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13 
Chaos en kansen

‘Mij staat soms het huilen nader dan het lachen,’ schreef Helene Kröller in
het najaar van 1919 aan Sam van Deventer. Haar man was gedeprimeerd
thuisgekomen van een aantal weken Parijs en niet te genieten. ‘Hij is moei-
lijk en lastig en weinig vindt genade in zijn oog.’1 Kröller had in Parijs
aangezeten bij besprekingen over de uitwerking van het Verdrag van
Versailles. Nederland was daar weliswaar geen partij bij, maar ook de
neutrale staten mochten in Parijs hun zegje doen, omdat ook zij geraakt
werden door de gevolgen van het verdrag. Verschillende zakenlieden en
bankiers assisteerden voormalig minister van Buitenlandse Zaken John
Loudon, die gezant in Parijs was geworden en Nederland bij de onderhan-
delingen vertegenwoordigde. Toen de Belgen tijdens de vredesonder-
handelingen probeerden hun weinig benijdenswaardige slachtofferrol
uit te buiten om hun zeggenschap over de Rijn en de Schelde te vergro-
ten – en daarmee de positie van Antwerpen ten opzichte van Rotterdam
te verbeteren – had Loudons opvolger Herman van Karnebeek Kröller er-
bij gevraagd.2

In Parijs zag Kröller van dichtbij hoe de geallieerden Müller & Co’s
grootste afnemer Duitsland zoveel mogelijk probeerden af en uit te knij-
pen. Hij zag ook hoe vooral de Fransen wraak probeerden te nemen op
de Duitsers voor de verloren oorlog van 1870. De Franse herstelbetalin-
gen die Duitsland destijds economisch zo sterk de wind in de rug had-
den gegeven, werden nu dubbel en dwars teruggeëist, deels te voldoen
in de vorm van kolenleveranties. In een poging Duitsland als militaire
en industriële natie te verzwakken, eisten de geallieerden bovendien
dat het afstand zou doen van zijn koloniën en van de ijzererts- en kolen-
rijke gebieden als Elzas-Lotharingen, Opper-Silezië en het Saarland. De
Rijn en het gebied ten westen van de rivier werden onder geallieerd be-
wind gesteld.3

In Nederland, dat sterk dreef op handel met en kredietverlening aan
Duitsland, liepen zakenlieden en bankiers te hoop tegen de bepalingen
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van het verdrag. President Gerard Vissering van De Nederlandsche Bank
sprak zich sterk uit voor het herstel van stabiele monetaire en economi-
sche verhoudingen in Europa. Hij toonde zich een warm pleitbezorger
van een van de Britse afgevaardigden, ambtenaar John Maynard Keynes,
die uit de onderhandelingsdelegatie was gestapt en zijn boek The Economic
Consequences of the Peace publiceerde, waarin deze gelijksoortige ideeën
verwoordde.4

Kröller nam nooit deel aan dit soort publieke debatten. Daar zag hij
het belang niet van in. Als hij zich er al in mengde, speelde hij het spel
subtieler, minder openlijk. De Haagse krant Het Vaderland, waarin hij
nog altijd een belang bezat, schreef in die tijd, evenals andere dagbla-
den, zeer kritisch over de Franse eisen. Onopgemerkt bleef dat niet.
Minister Van Karnebeek werd er door de Franse gezant in Nederland op
aangesproken dat Kröller in Parijs een heel wat mildere toon aansloeg
dan in zijn eigen krant.5

Kröller had in Parijs ook het lokale filiaal van Müller & Co bezocht en
dat maakte hem zo mogelijk nog mismoediger. De Algerijnse mijnen,
die vanuit dat kantoor aangestuurd werden, hadden tijdens de oorlog
grotendeels stilgelegen. Frankrijk had tijdens de oorlog Algerije gemo-
biliseerd, waardoor er te weinig personeel was geweest om ijzererts te
delven in de mijnen van Zaccar, Timezrit en Rar-el-Maden. Bovendien
waren de scheepvaarttarieven zo sterk gestegen tijdens de oorlog, dat de
vraag naar erts uit deze ver weg gelegen mijnen, was afgenomen. Met
Ouenza, de mijn waar Kröller zo lang en hard voor gevochten had en
waarover hij nog net vóór de oorlog de macht had weten te krijgen, was
nauwelijks iets gebeurd. Er was nog altijd geen spoorlijn naar Bône aan-
gelegd, laat staan dat er met delving van erts was begonnen.6 Het kan-
toor aan de Rue Jules Lefebvre, in het negende arrondissement, maakte
inmiddels een desolate indruk.7

In thuishaven Rotterdam was de situatie niet veel beter. De stad
mocht de oorlog fysiek ongeschonden zijn doorgekomen, economisch
lag de Maasstad in puin. Nederland, dat zich met zijn mercantilistische
moraal niet geliefd had gemaakt bij de geallieerden, moest bij het slui-
ten van de vrede beloven voorlopig geen strategische goederen door te
voeren naar Duitsland.8 De Duitsers zelf hadden vrijwel hun gehele
handelsvloot moeten uitleveren aan de overwinnaars, waardoor Rotter -
dam ook van deze activiteit verstoken was. Was voor de oorlog 30 pro-
cent van de binnengelopen schepen Duits, nu viel dit percentage terug
naar drie.9 Als agent van de Norddeutsche Lloyd, de Roland Linie en de
Ham burg-Bremen West Afrika Linie was Kröller een groot deel van zijn
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scheepscapaciteit en bijbehorende inkomsten voorlopig kwijt.10 Het
Noordzeekartel met de Engelsen waar Müller & Co onderdeel van uit-
maakte, was al aan het begin van de oorlog uiteengevallen. Zijn eigen
Batavierlijn voer nu nog maar enkele malen per week. Er was een corri-
dor gemaakt om door het mijnenveld heen te laveren.11

De vloot van Müller & Co decimeerde tijdens de oorlog. De Batavier ii
was getorpedeerd. Het vrachtschip Admiraal de Ruyter was geladen met
graan tijdens de oorlog in de haven van Novorossisk aan de Zwarte Zee
aan de ketting gelegd en nu onderwerp van een juridische procedure. De
Grängesberg en Blötberg waren met veel winst verkocht aan de Holland-
Amerika Lijn. Twee gecombineerde vracht- en passagiersschepen waren
inmiddels besteld bij Wilton, maar die waren nog in aanbouw.12 Ook in
de ertshandel van Müller & Co viel voorlopig niet veel te beleven. De
Duitse doorvoer was geblokkeerd door de geallieerden. In Engeland
werd de handel nog steeds bepaald door de inkopers van het Ministry of
Munitions.13

Maar in plaats van rustig af te wachten op betere tijden werd Anton
Kröller na de oorlog naast gedeprimeerd vooral onrustig. Hij had 8,5
miljoen mark aan tegoeden bij Duitse banken staan, en die munt daalde
al sinds het begin van de oorlog sterk in waarde.14 Daarnaast had hij tij-
dens de oorlog de Compañia Mercantil Argentina en zijn eigen houd-
stermaatschappij W.H. Müller & Co naar de beurs gebracht en daarmee
veel geld opgehaald. En het aanbod van kapitaal in Amsterdam bleef
maar stijgen. De ‘goudregen’ die Kröller had gemeend waar te nemen
tijdens de oorlog, zwol na het sluiten van het Verdrag van Versailles aan
tot een ware hoosbui. Duitse particuliere beleggers vluchtten in de
Nederlandse gulden wegens angst voor inflatie. Duitse ondernemingen
brachten massaal kapitaal naar het neutrale Nederland om de knellende
voorwaarden van het vredesverdrag te omzeilen, maar ook om de sterk
verhoogde binnenlandse belastingen te ontwijken. Tientallen Duitse
banken openden in die tijd kantoren in Amsterdam om hun klanten te
kunnen blijven bedienen. Indirect was dit overigens ook een gevolg van
de verjaging van de filialen van Duitse banken uit Londen al direct bij
het uitbreken van de oorlog. Het grote Duitse staalconcern Thyssen
richtte in Amsterdam zelfs een eigen bank op.15

Het werd voor banken en ondernemingen in Nederland nu wel heel
gemakkelijk goedkoop kapitaal uit de markt te halen en dat was op de
Amsterdamse beurs te merken. Schommelde voor de oorlog het jaarlijk-
se emissievolume voor het bedrijfsleven nog onder de honderd miljoen
gulden, in 1916 was dit naar tweehonderd en in 1918 naar driehonderd
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miljoen gestegen. In 1919 schoot het volume door naar boven de vijfhon-
derd miljoen om het jaar erop een piek van meer dan zeshonderd mil-
joen gulden te bereiken.16

Voor de Compañia Mercantil Argentina had Kröller in 1917 vijf mil-
joen gulden aan nieuw kapitaal opgehaald, voor Müller & Co tien. Dat
laatste gebeurde met de simpele doelstelling ‘het steeds in omvang toe-
nemende bedrijf der firma’.17 De aandeelbewijzen werden smaakvol ont-
worpen door de dochter van architect H.P. Berlage die nog altijd bij de
afdeling Gebouwen van Müller & Co in dienst was.18 Ook de Rotter dam -
sche Bank maakte gebruik van de gunstige marktomstandigheden en
verhoogde in twee stappen haar kapitaal met 50 procent naar 75 miljoen
gulden. De bank was daarmee in tien jaar tijd in omvang vertienvou-
digd, en kon zich nu bijna meten met de Nederlandsche Handel-Maat -
schappij.19

Engelse diplomaten in Nederland volgden de verhoogde beursactivi-
teit van Anton Kröller en zijn zakenvrienden tijdens de oorlog met grote
belangstelling. Onder elkaar typeerden de Britten de oververhitte situatie
op de Nederlandse kapitaalmarkt als ‘an overabundance of loose capital’ en
‘a most unhealthy atmosphere of speculation’.20 Tegelijkertijd waren de En -
gel se informanten ervan overtuigd dat de Rotterdamsche Bank een spil-
functie vervulde in de financiering van allerhande Duitse zaken. ‘It is
now becoming increasingly evident that, through the influence of its

Aandelen W.H. Müller & Co (ontworpen door Cato Berlage).
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“dark horse” – A.G. Kröller – the Rotterdamsche Bankvereeniging is
 becoming more and more a party to German financial schemes in Hol -
land.’21

Dat het kapitaal van de Rotterdamsche Bank afkomstig was uit Duits -
land is echter onwaarschijnlijk. Het grootste gedeelte kwam uit Parijs,
waar de bank eveneens een beursnotering had.22De nieuwe aandeelhou-
ders van Müller & Co kwamen hoofdzakelijk uit Nederland. De effecten
werden merendeels direct bij particulieren geplaatst onder wie veel za-
kenrelaties van Anton Kröller. Uit Rotterdam deden – naast de voltallige
directie en raad van commissarissen van de Rotterdamsche Bank – pro-
minenten als Kamer van Koophandelvoorzitter Piet de Monchy en burge-
meester Zimmerman mee. Reders als Van Nievelt en Goudriaan schreven
in, evenals kolenhandelaar D.G. van Beuningen en leden van de marga-
rinefamilie Van den Bergh. Opmerkelijk was dat oude Rotterdamse ge-
slachten als Van Stolk en Mees op de lijst ontbraken.
Ook de hoofdstad was goed vertegenwoordigd. Leden van de families

Boissevain en Gunning, van wie Kröller een decennium eerder stukken
grond op de Veluwe had gekocht, tekenden in. De Amsterdamse graan-
handelaar Julius Bunge kocht zelfs voor zestigduizend gulden stukken.
Uit Eindhoven deden Anton en Gerard Philips mee. Bijzonder was dat
ook een aantal ambtenaren van de ministeries van Landbouw, Nijver -
heid en Handel en van Buitenlandse Zaken deelnamen aan de eerste
preferente aandelenemissie van Müller & Co.23

Dat het nieuwe geld van de onderneming gebruikt werd om Duitse
zaken mee te financieren klopte wel, maar slechts gedeeltelijk. Het
meeste kapitaal had Kröller simpelweg nodig om zijn vermogen te ver-
sterken. Müller & Co maakte tijdens de oorlog namelijk naast hoge inci-
dentele winsten ook flinke boekverliezen, die een groot deel van de re-
serves hadden opgesoupeerd. Deels waren die verliezen kunstmatig,
bedoeld om de oorlogswinstbelasting te drukken, maar sommige waren
wel degelijk reëel. Zoals de twee miljoen gulden verlies die Kröller leed
op de grote markentegoeden bij Duitse banken. Financieringstechnisch
werd een deel van het nieuwe geld gebruikt om wat korte leningen mee
af te lossen, anderhalve ton werd inderdaad belegd in Duitse schatkist-
biljetten – Müller & Co London bezat echter tegelijkertijd Britse War
Loans – maar het grootste deel stond gewoon op een bankrekening te
wachten tot de oorlog voorbij was.24

Het nieuwe kapitaal van de Compañia Mercantil Argentina was even-
eens gedeeltelijk voor Duitse zaken gebruikt. De graanvoorziening was
namelijk in de tweede helft van de oorlog een van de belangrijkste wa-
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pens van de geallieerden geworden. In hun pogingen de centralen uit te
hongeren probeerden zij – naast het opeisen van scheepsruimte – sinds
1916 de wereldhandel te monopoliseren door het aanstellen van agenten
in Canada, Noord-Amerika, Australië en Argentinië die de graanpro-
ductie zoveel mogelijk moesten opkopen. Nadat ook Frankrijk en Italië
zich via de Wheat Executive Agreement hadden aangesloten, werd de En -
gelse Royal Commission for Wheat Supply verantwoordelijk voor het opko-
pen en distribueren van graan voor alle geallieerde landen.25 Toen in
april 1917 ook Amerika zich aansloot bij de geallieerden, was, om bin-
nenlandse prijsopdrijving te voorkomen, in de Verenigde Staten zelf
van regeringswege een vaste graanprijs opgelegd en werden, onder lei-
ding van de eerdergenoemde Herbert Hoover, alle graansilo’s en meelfa-
brieken aan productiequota onderworpen.26 Daarmee was de wereld-
graanhandel de facto door de geallieerden gemonopoliseerd.27

Anton Kröller deed met de Compañia Mercantil Argentina in feite
hetzelfde als de geallieerden, namelijk het opkopen van graan in Ar gen -
tinië, maar dan voor Duitsland. Officieel kreeg het overigens als bestem-
ming Zwitserland. De regering daar plaatste bij Müller & Co een order
van maar liefst 100 duizend ton tarwe, dertigduizend ton maïs, en vijf-
tienduizend ton haver, terwijl de tarweconsumptie in Zwitserland op
450 duizend ton voor een heel jaar lag. Interessant is ook dat Reichs -
kanzlerBethmann Hollweg in het laatste jaar van de oorlog via telegram-
men doorlopend op de hoogte gehouden werd van de graantransporten
richting dit neutrale buurland.28

In hun uithongerpolitiek eisten de geallieerden echter ook in Argen -
tinië, net als in Nederland, alle scheepsruimte op, waardoor het voor
Kröller steeds moeilijker werd om de voorraden naar Europa getrans-
porteerd te krijgen. Waarschijnlijk in de hoop dat de geallieerden er
geen interesse voor zouden hebben, had Kröller twee oude zeilschepen
gekocht die hij volgeladen had met lijnzaad voor Zwitserland, maar één
daarvan werd in beslag genomen, vastgehouden in Halifax en pas na de
wapenstilstand vrijgegeven. Het andere schip had Kröller gefrustreerd
verhuurd aan de Amerikaanse regering, die er zelf graan mee uit Argen -
tinië ging halen.29

Na de oorlog bleef de Britse Wheat Executive nog geruime tijd in stand
en ook Nederland werd verplicht zijn graan via de Engelse instantie in
te kopen. Voor Kröller, die juist door de oorlog zo’n mooie positie had
verworven als inkoper van graan voor de Nederlandse regering, was dat
wederom uiterst frustrerend, want hij mocht dan tijdens de oorlog
nooit op de Zwarte Lijst hebben gestaan, de Wheat Supply Commission
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wenste nu met zijn onderneming geen zaken te doen.30 Tijdens een ver-
gadering van de Commissie van Bijstand van het ministerie van Buiten -
landse Zaken merkte Kröller cynisch op dat dit soort centrale organen
slechts een verlengstuk waren van de Engelse politiek.31 Kröller had on-
dertussen overigens zelf wel een van de medewerkers van de Wheat Exe -
cutive na afloop van de oorlog een baan in het vooruitzicht gesteld op
zijn Londense kantoor, wat hem in 1920 ook inderdaad weer een eerste-
rangs positie als graanleverancier zou opleveren, maar direct na de oor-
log kon hij aan geen geallieerd land zijn Argentijnse graan kwijt en was
Duits land de enige potentiële afzetmarkt.32

In deze chaotische omstandigheden vertrok Anton Kröller eind okto-
ber 1919 voor een lange zakenreis naar Duitsland. Hij was in gezelschap
van het hoofd van zijn ertshandel Gustave Müller-Nico en van Meindert
Schim van der Loeff, voormalig ambtenaar bij het ministerie van Land -
bouw, Nijverheid en Handel en sinds kort secretaris bij de Rotter dam -
sche Bank.Hoewel de winter dat jaar vroeg was ingevallen en er een dik
pak sneeuw lag, ging Kröller ditmaal met de auto. Hij had zojuist een
nieuwe aangeschaft.33 Zijn gebruikelijke vervoermiddel, waarin het al-
tijd zo prettig overleggen was met zijn staf, meed hij nu. Tegen Helene
zei hij: ‘De treinen zijn onmenselijk vol. Het reizen is een misère, maar
het leven kent geen pardon. De volgende drie jaren zullen van zorg en
ingespannen arbeid zijn. Slechts hierdoor kan de wereld in evenwicht
komen en wij kunnen en mogen ons er niet aan onttrekken.’ Hij zei te
hopen dat op termijn zijn gehavende concern ‘hechter gevoegd’ zou ra-
ken en dat zijn zoons het bedrijf zouden overnemen. ‘Als nu ook de
jeugd die na ons komt, er iets voor voelt,’ mijmerde hij retorisch.34

Kröller wist al meteen na vertrek waarom hij normaal gesproken lie-
ver met de trein reisde. Al bij Utrecht verloor de auto moeren en moest er
gerepareerd worden. Overnachten kon Kröller gelukkig in zijn ‘zomer-
verblijf’ boerderij Het Klaverblad op landgoed De Harscamp, waar het
echter steenkoud was. Aan jachthuis Sint Hubertus werd nog volop ge-
werkt. Toen ze de volgende dag bij Oldenzaal de grens wilden passeren,
merkten Kröller en zijn reisgenoten voor het eerst hoe sterk de oorlog
Europa veranderd had. Waar vroeger doorgaans zonder paspoort gereisd
kon worden, vielen nu strenge douanebeambten over kleine details in de
visa. Kröllers diplomatieke pas, die hij had overgehouden uit de  oorlog,
deed wonderen. De fooi van honderd mark die hij de douanier vervolgens
toestak werd beleefd geweigerd, de sigaren evenwel in dank aan vaard.35

Er volgde een barre tocht van vijf dagen, waarbij de auto meermaals
kwam vast te zitten in de sneeuw. Desondanks noemde de optimistische
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Kröller de reis ‘leerrijk’. Als treinreiziger met als vaste bestemmingen
Parijs, Berlijn, Stockholm en Londen was hij nooit veel op het Duitse
platteland geweest. Nu viel hem op hoe conservatief de mensen er wa-
ren en hoe feodaal nog de verhoudingen. Kröller en zijn reisgenoten
overnachtten in een dorp waar iedereen afhankelijk was van een graaf
die leefde van de verpachting van zesduizend hectare akkerland.36

Kröller hoorde ook hoe de mensen scholden op de nieuwe Weimar -
regering en hoe Franse woorden werden vervangen door authentieke
Duitse termen. De Wegemeisterdie voor het reisgezelschap de weg sneeuw -
 vrij hield, heette tot voor kort nog Chaussee Inspector. Deze zelfde Wege -
meister had nog altijd de keizerlijke kroon op zijn muts en vroeg Kröller
hoe enthousiast zijn landgenoten waren dat de Duitse keizer in Neder -
land asiel had gekregen. Kröller antwoordde dat Begeisterungmisschien
een wat al te sterke term was, maar dat hij verder gerust kon zijn.37

Kröller kon het weten. Hij had zelf met zijn goede contacten aan beide
zijden van het voormalige front nog een bescheiden rol gespeeld bij de
asielverlening. Toen de Duitsers zich al te erge zorgen maakten dat hun
voormalige staatshoofd zou worden uitgeleverd aan de geallieerden,
had hij op verzoek van Duitse zakenlieden en een diplomaat, en na over-
leg met minister Van Karnebeek, in Engeland zijn licht opgestoken om
uit te vinden hoe sterk aan deze eis gehecht werd. Nuchter als hij was,
had hij teruggerapporteerd dat het het beste was de zaak voorlopig stil
te zwijgen, waarna de storm waarschijnlijk zou overwaaien, hetgeen in-
derdaadgebeurde.38

Kröller zag onderweg naar Berlijn ook hoe het land monetair in de
war was. ‘De koopprijs van de Mark is toch veel hooger dan de valuta
aanwijst,’ schreef hij naar huis. Hij besprak zijn observatie met zwager
Richard Ullner, nog altijd topman bij de Duitse bank Disconto-Ge sell -
schaft, die onderweg was aangehaakt. Nadat Kröller de Müllertak bij
het bedrijf had uitgekocht, waren de verhoudingen met Ullner weer ge-
normaliseerd.39 Samen rekenden de zakenmannen nu uit dat de hotel-
kamer tegen een koers van 6 cent slechts twee gulden vijftig kostte. ‘Wat
natuurlijk veel te weinig [is]. Het zelfde geldt voor het eten: in marken
duur in gulden spotgoedkoop. Op den duur kan herstel niet uitblijven.
Maar aan spoedig herstel is niet te denken alles is te veel uit zijn voegen.’
Kröller geloofde in de sterkte van Duitsland en besloot zijn grote tegoe-
den voorlopig niet in te wisselen, maar juist verder in Duitsland te in-
vesteren.40

Kröller was in Berlijn voor een aantal belangrijke zaken. Ten eerste om
zijn ijzerertshandel veilig te stellen. Voor en tijdens de oorlog had hij als
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neutrale agent van Zweedse, Algerijnse en Spaanse mijnen weliswaar
goed verdiend aan zijn leveranties aan Duitsland en Engeland, maar nu
werden overal de contracten heronderhandeld, waarbij nationalistische
gevoelens opeens de kop opstaken. Kröller dineerde in Berlijn thuis bij
Felix Benjamin, de baas van het Silezische ertshandelsbedrijf Rawack &
Grünfeld. Deze was net als Kröller met de dochter van de oprichter ge-
trouwd en had de onderneming succesvol uitgebouwd.41 Müller & Co
werkte al enige jaren samen met Rawack & Grünfeld, dat gespecialiseerd
was in export van ijzer- en mangaanerts vanuit het gebied rond de Zwarte
Zee. In 1913 was zelfs overeenstemming bereikt over een kapitaaldeel -
name door Müller & Co, maar de oorlog had de uitvoering daarvan ver-
stoord.42

Nog tijdens de oorlog verplaatste Benjamin de hoofdzetel van Beuthen
in Opper-Silezië naar Berlijn, waar hij een kapitale villa betrok. Aan
Helene schreef Anton nu: ‘Deze woont in een waar paleis, voor een 10 tal
jaren gebouwd. Het is voor mijn smaak veel te grootsch, zou jou dus
heelemaal niet bevallen, maar wat aftimmering betreft, is het wonder-
baarlijk.’43Met Benjamin had Kröller nu opnieuw gesproken over samen-
werking in de ertshandel in het Zwarte Zee-gebied, waarover hij schreef:
‘Onze verhouding tot Rawack & Grünfeld […] is nu definitief geregeld
zoodat we weder als voor den oorlog samengaan. Zij kennen het oosten
en wij het westen, zoodat samengaan natuurlijk is.’44

Maar daar gaf Kröller, zoals wel vaker aan zijn vrouw, een al te roos-
kleurige voorstelling van zaken, want de kaarten lagen na de oorlog wel
even iets anders. De Duitse staalfabrikanten uit het Ruhrgebied waren
na het sluiten van de Vrede van Brest-Litowsk in het voorjaar van 1918
naar de Zwarte Zee getrokken om nieuwe afspraken te maken over erts-
leveranties, waarbij voor Rawack & Grünfeld als Duitse tussenhandelaar
een hoofdrol was weggelegd. Het was vooral Thyssen die zich daarbij
herinnerde hoe Müller & Co hem vroeger het leven zuur had gemaakt
door monopolisering van de havenfaciliteiten aan de Zwarte Zee.45 In
het najaar van 1918 notuleerde men tijdens de onderhandelingen over de
oprichting van een nieuw inkoopsyndicaat: ‘Die firma Rawack & Grün -
feld AG hat sich dafür stark gemacht, dass die Firma W.H. Müller & Co
aus der Ukrain wegbleibt und die Kreise der Erzeinführ gesell schaft
nicht stört.’ De hoogovendirecteuren waren zich er echter tegelijkertijd
van bewust dat het tactisch niet verstandig was een zo sterke speler als
Kröller volledig tegen zich in het harnas te jagen, dus er moest gezorgd
worden dat Müller & Co wel een rol in het consortium kreeg. Maar voor
alle hoogovendirecteuren was duidelijk dat ‘Müller & Co als ausländische



398

Handelsfirma in das Syndikat selbst nicht afgenommen werden könne.’
Rawack & Grünfeld zegde toe een afgeleide rol voor Müller & Co te zul-
len arrangeren en een deel van haar commissie aan de firma te zullen af-
staan.46

Felix Benjamin buitte de hem toebedeelde leidende rol handig uit. In
ruil voor Kröllers aandeel in de opbrengst van de ertshandel uit Oe kra -
ine, eiste hij een deel van de commissie op die Müller & Co ontving op de
handel in Zweeds erts. Want ook daar werden de kaarten opnieuw ge-
schud. Het ertshandelskantoor L. Possehl & Co uit Lübeck, waarmee
Kröller sinds 1903 de markt voor Zweeds erts in Duitsland in handen
had gehad, was direct na de oorlog in financiële problemen geraakt en
opgekocht door Zweedse investeerders. Het was omgedoopt tot Nor -
dische Erzkontor en fungeerde sindsdien als vooruitgeschoven post voor
het Zweedse ertsconcern Trafik abGrängesberg-Oxelösund en kreeg de
leiding over de totale Duitse verkoop.47 Kröller moest ook daar nu ge-
noegen nemen met een kleinere rol (lees: minder commissie) die hij ook
nog eens moest delen met Rawack & Grünfeld. De twee samenwerkings-
verbanden op de Duitse markt heetten binnen Müller & Co voortaan het
Schweden-konzern en het Russen-konzern en verzekerden Müller & Co nog
altijd van een vooraanstaande positie op de Europese markt voor ijzer-
erts. Maar waar Kröller vóór de oorlog een leidende rol had gehad op de
Duitse markt, moest hij nu als buitenlander genoegen nemen met een
meer afgeleide positie.48

Kröller was ook in Berlijn vanwege Ferrostaal. Dat was een nieuwe
onderneming die hij vrijwel tegelijkertijd met de ondertekening van
het vredesverdrag had opgericht. In de nv Algemeene IJzer- en Staal
Maatschappij Ferrostaal gevestigd in Den Haag nam Müller & Co voor
twee miljoen mark deel, de Rotterdamsche Bank voor één. In de onder-
neming participeerden ook het grote Duitse staalconcern Metall ge -
schaft en Max Warburg, een van Kröllers vroegere Duitse bankiers.
Het was vermoedelijk ook vanwege Ferrostaal dat Kröller in Berlijn

afspraken had met bankiers van Deutsche Bank en Dresdner Bank, en
thuis bij Baron Gevers, de Nederlandse gezant in Duitsland. Aanleiding
voor de oprichting van het bedrijf was dat bij het vredesverdrag bepaald
was dat Duitsland naast zijn koopvaardijvloot ook spoorwegmaterieel
diende af te staan aan de geallieerden. Bovendien hadden Frankrijk,
Luxemburg en België bedongen dat zij nu zonder invoertarieven ijzer-
en staalwaren in Duitsland op de markt mochten brengen, waardoor 
de grote Duitse metaalbedrijven zo snel mogelijk van hun voorraden af
wilden.49
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Ferrostaal kreeg twee hoofdkantoren. Een in Berlijn, voor de verkoop
aan de oude Duitse bondgenoten en het neutrale Scandinavië, Zwitser -
land en Spanje.50 En één in Den Haag, geleid door Müller & Co, van
waaruit de verkoop aan de geallieerde landen Frankrijk en Enge land, en
aan Nederlands-Indië en Argentinië zou moeten plaatsvinden.51 Zo
creëerden Müller & Co en de Rotterdamsche Bank een neutrale verkoop-
organisatie, die zonder de herkomst te vermelden het Duitse spoorweg-
materieel op de markt bracht.52

Kröller was zeker niet de enige zakenman die Duitsland hielp om de
effecten van ‘Versailles’ zoveel mogelijk te verzachten. Binnen Duits -
land maakte de relatief nieuwe metaalindustrieel Friedrich Flick zich
verdienstelijk door, met heimelijke steun van de Duitse staat, fabrieken
op te kopen in verloren gebieden als Opper-Silezië, Polen en Oostenrijk.
In Nederland hielp Frits Fentener van Vlissingen van de eveneens zeer
Duits georiënteerde Steenkolen Handels-Vereeniging het Duitse staal-
concern Krupp door als stroman op te treden bij een onderneming die
buitenlandse bezittingen opkocht die anders door de geallieerden in be-
slag zouden worden genomen. De wapenfabriek Bofors in het neutrale
Zweden produceerde, geheel tegen de ontwapeningsbepalingen van
Versailles, in opdracht van Krupp wapens voor de Duitse Reichswehr. De
onderzoeksafdeling, gespecialiseerd in duikboten, bevond zich bij een
speciaal hiervoor gecreëerd ingenieursbureau in Den Haag.53

Duitsland was uiteindelijk ook de afnemer geweest van Kröllers grote
graanvoorraden in Argentinië. Nog voordat de vrede getekend was, ver-
kocht Kröller deze aan de Zentral-Einkaufsgesellschaft, waarmee hij tijdens
de oorlog zulke goede zaken had gedaan.54 Maar aangezien Duitsland
inmiddels met ernstige financiële problemen kampte, had Kröller ak-
koord moeten gaan met betaling in de vorm van exotische obligaties van
buitenlandse overheden, die de Duitse staat nog in de kluis had liggen.
Er werd een consortium gevormd, bestaande uit de Rotterdamsche Bank,
de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, Müller & Co en de Compañia
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Mercantil Argentina, dat op basis van deze waardepapieren een graan-
transactie van maar liefst 28 miljoen gulden financierde.55

In Berlijn bezocht Kröller nu de Duitse minister Erzberger van Fi -
nan ciën, omdat vrijwel direct na het afsluiten van de transactie grote
problemen waren ontstaan. Het schuldpapier bestond uit Servische
staatsobligaties en Argentijnse schuldbewijzen van steden en provin-
cies, en cedulas van de staat, die bij nader inzien niet inwisselbaar in goud
bleken, waardoor ze slecht verkoopbaar of beleenbaar waren. ‘Er waren
eenige groote kwesties,’ schreef Kröller vanuit Berlijn aan zijn vrouw.
‘De leelijkste de effectentransactie met het Finanzministerium. Juridisch
hebben we weinig te zeggen, doch goede trouw en fatsoen kunnen in za-
ken niet “unberücksichtigt” blijven. Duitschland is arm en heeft het
buitenland – en vooral Nederland – noodig en wil men [Duitsland] cre-
diet verkrijgen, dan moet men vertrouwen wekken, ook in de afdoening
van zaken. Onze regeering staat achter ons, maar ik arrangeer altijd liever
freundschaftlich. Ik zwicht zelf niet graag voor dwang en spaar dezen
ook graag anderen.56

Kröller oefende echter wel degelijk druk uit en maakte vooral handig
gebruik van zijn positie als lid van de Raad van Bijstand van het Neder -
landse ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit adviescomité werd na-
melijk tegelijkertijd vergaderd over de verlening van een nog veel groter
krediet aan Duitsland – tweehonderd miljoen gulden onder garantie
van de Nederlandse staat – dat gebruikt kon worden voor aankoop van
levensmiddelen en grondstoffen in en via Nederland. Het was een ini-
tiatief van Kröllers tegenvoeter Karel van Aalst en vooral bedoeld om de
export uit Nederland weer op gang te krijgen. Van Aalst had ook net het
Duitse staalconcern Thyssen van een krediet van zestig miljoen gulden
voorzien.
Als tegenprestatie zou Duitsland Nederland kolen leveren. Dat laat-

ste was er op initiatief van Frits Fentener van Vlissingen aan toegevoegd,
maar was bovendien een belangrijk instrument om weerstand van de
Entente tegen een staatskrediet aan Duitsland weg te nemen. Begin 1920
zag het ontwerpverdrag voor de oprichting van de Treu hand ver wal tung
für das deutsch-niederländische Finanz abkom men (Tredefina) het licht.57

Het was nota bene Anton Kröller zelf geweest die dit krediet bij de
Fransen had verdedigd. Uit Parijs schreef hij toen aan zijn vrouw: ‘We
hebben nota’s moeten maken en overmorgen worden we door Poincaré
en de andere leden der Commission de Reparations ontvangen om de
zaak mondeling toe te lichten. Duitschland heeft nog moeilijke tijden
voor zich, die in de eerste plaats ook op ons zullen terugwerken. Men



401

moet eerst algemeen inzien, dat slechts vereenigde krachten de wereld
in evenwicht kunnen brengen.’58Maar tijdens de finale bespreking in de
Raad van Bijstand stemde Kröller opeens tegen de Tredefina-lening en
stelde als eis dat eerst zijn eigen kredietproblemen met Duitsland opge-
lost moesten worden. Minister van Karnebeek, die zich nu voor Kröllers
kar liet spannen, gaf die eis door aan zijn Duitse collega. De Duitsers
stelden vervolgens als tegenvoorwaarde dat zij alleen bereid waren een
oplossing voor Kröllers probleem te zoeken als het Tredefina-krediet er
zou komen. En zo had Kröller zijn eigen financiële probleem op geraffi-
neerde wijze getransformeerd in een politiek probleem.59

De Amsterdamse reder Ernst Heldring, eveneens lid van de Raad van
Bijstand en niet gespeend van afgunst jegens zijn Rotterdamse tegen-
voeter, vermoedde overigens dat de relatie tussen Kröller en Van Kar ne -
beek verder ging dan louter diplomatieke zaken. Hij schreef later in zijn
dagboek te hebben gehoord ‘dat Karnebeek zijn buiten De Eese bij
Steenwijk met geld van Kröller gekocht zou hebben, dat hij hem schul-
dig zou zijn gebleven’. In Kröllers eigen administratie is hiervoor echter
geen bewijs gevonden.60

Het Tredefina-krediet werd getekend, maar zou uiteindelijk nauwe-
lijks gebruikt worden.61 Kröller en zijn medefinanciers kregen voor de
Argentijnse graantransactie van Matthias Erzberger nieuw onderpand
aangeboden in de vorm van Schatzscheine, een soort staatsobligaties, die
zij op hun beurt weer gedeeltelijk konden belenen bij De Neder land -
sche Bank. De praktische uitwerking van deze oplossing liet Kröller
over aan directeur Piet van Tienhoven van de Rotterdamsche Bank. Met
details bemoeide hij zich nu eenmaal nooit.62

Kröller wist uit de onderhandelingen met minister Erzberger boven-
dien ook nog een nieuwe graantransactie te slepen. Müller & Co mocht
een miljoen ton maïs leveren aan de Bezugsvereiniging der Deutschen Land -
wirte, de inkoopcentrale van Duitse boeren. Ditmaal waren Kröller en
zijn consortiumgenoten echter zo verstanding om zich te laten betalen
in harde guldens en ponden, die Duitsland zou verkrijgen uit de reve-
nuen van kali-exporten, een belangrijke meststof voor de landbouw.
Maar er was wel weer nieuw krediet voor nodig. Dit keer 27 miljoen gul-
den, waarvan Müller & Co er vijf voor haar rekening nam en zelf ook
weer een beroep op de kapitaalmarkt moest doen.63 Kröller probeerde
vervolgens voor Müller & Co nog een rol te creëren in de internationale
kalihandel, en stelde zijn kantoor in Den Haag ter beschikking voor kar-
telbesprekingen tussen Duitse en Franse kalileveranciers, maar voor zo-
ver na te gaan strandden die pogingen.64
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De allerbelangrijkste reden waarom Kröller in november 1919 naar
Berlijn reisde was echter dat de erven van Fürst Henckel von Donners -
marck, een legendarische Silezische grootindustrieel die tijdens de oor-
log was overleden, een aantal staalfabrieken te koop aanboden. Het ging
onder meer om het Eisenwerk Kraft in Stettin, dat na de oorlog toeviel
aan het nieuwe Polen, en een fabriek in Duisburg. Kröller, die tot dan toe
nooit veel succes had gehad met industriële investeringen, kocht de twee
hoog ovens, een draadfabriek en een mijn in Zweden van de familie.
Tegen over zijn vrouw noemde hij de aankoop ‘een transactie van blij-
vende waarde’ en ‘voor ons zoowel wat import van erts als export van
ijzer etc. betreft van groot belang’. Kröller had zijn zakenvriend Paul
Reusch van Gutehoffnungshütte, van wie hij door deze aankoop een
concurrent zou worden, van tevoren geconsulteerd ‘daar ik ook niet
 wilde, dat men er iets agressiefs in zoude zien’. Reusch had Kröller ge -
adviseerd onmiddellijk ‘zuzufassen’, en daarbij gezegd: ‘eine solche
Gelegen heit kommt nie wieder’.65 De raad van advies van Müller & Co,
ingesteld bij de beursgang in 1917, werd pas na aankoop van het aande-
lenpakket geïnformeerd en kreeg als merkwaardig motief te horen: ‘Om
de verkoopswaarde van nieuwe ertsen juist te kunnen bepalen, moet
men gelegenheid hebben, die in eigen hoogovens te smelten.’ Voor de
mijn in Zweden zei Kröller een koper te zoeken.66

Aan beleggers in Müller & Co rapporteerde hij: ‘Deze aankoop heeft
de positie der vennootschap in de ijzer- en staalindustrie nog belangrijk
versterkt.’67 Tegenover zijn echtgenote vergeleek Kröller zich nu zelfs,
enigszins onrealistisch, met de allergrootste Duitse staalgiganten: ‘Noch
Thyssen noch Krupp noch anderen staan sterker dan wij.’68 De Duitse
pers werd uitgebreid ingelicht over de opmerkelijke aankoop.69 Ook de
Duitse consul in Nederland werd over de aankoop geïnformeerd. Hij
schreef vervolgens aan zijn thuisfront: ‘Das Bild dieses Mannes wird
also dem sich selbst genügende Grossunternehmers immer ähnlicher:
er hat eigenen Minen in Schweden, fährt die Erze auf seinen eigenen
Schiffen zu seine eigenen Eisenwerken und lässt das Produkt durch seine
eigene Verkaufsorganisation auf dem Weltmarkt verkaufen.’70

Maar achter de aankoop van de Duitse hoogovens bleek geen enkele
strategische logica te zitten en de werkelijke reden voor de normaal ge-
sproken zo weinig mededeelzame zakenman om de aankoop zo breed
publiekelijk uit te meten was dan ook vrijwel zeker een heel andere. De
uiterst competitief ingestelde Kröller had helemaal geen ambities om
toe te treden tot de rijen der staalmagnaten. Hij wilde met de aankoop
vooral zijn gelijk bewijzen dat het hoogovenbedrijf dat op datzelfde
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moment met hulp van de Nederlandse staat in IJmuiden moest verrij-
zen een onzinnig en geldverslindend project was. ‘Het feit is dat we met
1� millioen Gulden een eerste plaats innemen in de IJzer en Staal in dus trie,’
schreef hij aan Helene over de aankoop van het Eisenwerk Kraft. ‘Als je
bedenkt, dat het nieuwe werk in Holland 30 millioen gulden minstens
zal kosten, eerst over jaren gereed zal zijn, wanneer de goede tijd voor
ijzer en staal misschien voorbij is, dan kan je de conclusie gemakkelijk
versterken.’71 Kröller had toen al besloten zijn investering in de Neder -
land sche Hoogovens en Staalfabrieken niet te verhogen.72 Tege lijkertijd
vroeg hij Willem Westerman, die er net als hij commissaris was, ook an-
dere investeerders te bewegen uit dit industriepolitieke project te stap-
pen. Westerman zegde gedwee toe dit te zullen doen.73 Succes had hij
echter niet. De overige Nederlandse industriëlen verhoogden hun kapi-
taaldeelname en de fabriek in IJmuiden werd in 1923 geopend. Zijn aan-
delen in het erfgoed van Fürst Henckel von Donnersmarck had Kröller
toen al lang weer van de hand gedaan.74 De ijzerertsmijn van de erven
Donnersmarck in Zweden behield hij echter, en daarmee deed hij dus
precies het tegenovergestelde van wat hij zijn echtgenote, beleggers en
raad van advies had voorgespiegeld.75

Als opportunistische zakenman was Kröller overigens niet te beroerd
om daarna wel grote hoeveelheden ijzererts aan de Nederlandse hoog-
ovens te leveren en merkwaardig genoeg bleef hij er ook zijn leven lang
commissaris. Een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de onderne-
ming leverde Kröller echter niet als commissaris, dat deed vooral Frits
Fentener van Vlissingen die samen met oprichter Henri Wenckebach al-
les in het werk stelde om het eerste echte Nederlandse staalconcern tot
een succes te maken.76

Voor het soms onnavolgbare palet aan activiteiten dat Kröller na de oor-
log samenstelde, deed Kröller steeds een beroep op de Rotter dam sche
Bank. Die leende Müller & Co geregeld grote sommen geld, en haalde
voor de uiteenlopende zaken doorlopend nieuw geld op de kapitaal-
markt op. Na de geslaagde emissie van 1917 werd in 1920 voor moe  der -
 bedrijf Müller & Co nog eens tien miljoen aan nieuw vermogen aange-
trokken.77 De bank verdiende er vorstelijk aan. Alleen al de twee laatste
emissies van de Mercantil hadden de Rotterdamsche Bank anderhalf
miljoen gulden aan inkomsten opgeleverd.78 Binnen de Rotterdamsche
Bank, die als niet-Amsterdamse bank voortdurend wedijverde met de
grote financiële instellingen in de hoofdstad, noemde men de Com pa -
ñia Mercantil Argentina zelfs ‘ons hoofdfonds op de beurs’.79 Dat was
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ook nog helemaal niet zo’n gekke typering. Qua marktkapitalisatie kon
het graanhandelsbedrijf zich intussen meten met prestigieuze Neder -
landse handelshuizen als Internatio, Borsumij en Hagemeijer, die voor-
al handel dreven met Nederlands-Indië.80

Bij de vele aandelenemissies van Kröllers ondernemingen namen bank
en onderneming het meestal niet al te nauw met de waarheid. De bijbe-
horende prospectussen van Müller & Co en de Mercantil blonken op zijn
zachtst gezegd uit in vaagheid. Dat het om financiering van voorname-
lijk Duitse zaken ging werd bijvoorbeeld zorgvuldig verzwegen. Bij
Müller & Co schreef Kröller: ‘Door hare internationale positie is de firma
in staat zaken te doen in ruilverkeer op groote schaal en de belemmerin-
gen, die uit den ontwrichten economische toestand voortvloeien, groo -
tendeels te neutraliseren.’81 Bij de Mercantil meldde hij: ‘De voortduren-
de uitbreiding van het bedrijf der Vennootschap en de afsluiting van
zeer groote leveringscontracten met verschillende Regeeringen in den
loop van het nieuwe boekjaar maken een belangrijke versterking van
het eigen opereerend kapitaal wenselijk. [...] De vooruitzichten voor het
loopend boekjaar zijn zeer gunstig; een loonend emplooi van het nieu-
we kapitaal schijnt verzekerd.’82 Kröller was ook ontwijkend als het ging
om de winstgevendheid van zijn ondernemingen. Hij vertelde beleggers
in Müller & Co: ‘De gang van zaken bij de vennootschap in 1920 is zeer gun -
stig; de resultaten blijven tot nog toe niet bij die van 1919 ten achter.’83

Dat was formeel juist, maar feit was ook dat de activiteiten van Müller &
Co nog lang niet hersteld waren en ver onder het niveau van 1913 lagen.84

Bij de Mercantil baseerde de onderneming zich op schattingen van de
winst, omdat ‘enkele comptabele stukken […] nog niet ontvangen zijn’.
Er werd echter optimistisch gemeld: ‘Het verloop van zaken over 1918 is
wederom uiterst bevredigend geweest, de bedrijfswinst is hooger dan ten
vorigen jare.’ Dat de kaspositie van het bedrijf intussen van bijna zeven
miljoen gulden naar onder een ton was gedaald, was geen reden tot
zorg. Daarvoor waren graanvoorraden gekocht, waartegenover leverings-
contracten stonden. ‘De afscheep is verzekerd en vindt reeds geleidelijk
plaats.’85

Kröller loog in het tweede prospectus van de Mercantil ook ronduit
over de winstgevendheid van zijn vroegere graanactiviteiten in Londen,
waarbij überhaupt onduidelijk was waarom hij het onderwerp aanroer-
de. ‘Was de General Mercantile Company Limited reeds steeds met suc-
ces werkzaam geweest, de Compañia Mercantil Argentina wist de zaken
op veel ruimeren grondslag te plaatsen en daaraan aanzienlijke uitbrei-
ding te verleenen.’86 Toen Kröller de Londense graanzaken in 1914 over-
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hevelde naar Nederland bedroeg het verlies van de General Mer can tile
niet minder dan 66 duizend pond, toen bijna 800 duizend gulden, op
een kapitaal van twintigduizend pond.87

Wat Kröller zijn beleggers in de Mercantil ook pas veel later vertelde
is dat een groot deel van het opgehaalde geld niet in graantransacties
werd gestoken, maar in onroerend goed in Argentinië, een oude liefde.
Het eerste prospectus vermeldde alleen als doelstelling ‘de uitvoer van
en handel in granen en zaden uit Zuid-Amerika’, maar aan de statuten
was toen al een tweede activiteit toegevoegd, namelijk ‘het koopen, ver-
koopen, huren, verhuren, met hypotheek of ander zakelijk recht bezwa-
ren van onroerende goederen’.88

Van de twaalf miljoen die de Compañia Mercantil Argentina in 1919
ophaalde, werden vijf geïnvesteerd in de uitbreiding van graanopslag-
faciliteiten in de havens van Buenos Aires, Bahia Blanca en Rosario. Daar
werden nieuwe silo’s en reinigingsinstallaties neergezet. Ook was voor
enige tonnen geïnvesteerd in landerijen verspreid over Argentinië. En
ten slotte kocht Kröller het eigen kantoorgebouw van de Mercantil plus
nog een aantal belendende panden aan de Calle 25 de Mayo, de hoofd-
straat van Buenos Aires.89 Bij de derde emissie vertelde Kröller ook dat
de onderneming zich in Argentinië ging richten op graanopslag voor
derden en dat derhalve aan het grote Duitse bouwbedrijf Wayss & Frey -
tag opdracht was gegeven een groot graanpakhuis neer te zetten in
Dock Sud, een nieuw te ontwikkelen havengebied op enige afstand van
de hoofdstad Buenos Aires.90Ook werden beleggers toen verrast met een
meerderheidsdeelneming in de Argentijnse meelfabrieken Molinos Fénix
van Don Emilio Werner, een technicus die eind negentiende eeuw naar
Argentinië was gekomen en er een klein imperium van maalinrichtin-
gen had opgebouwd.91

Voor Kröller was de Mercantil een fantastisch vehikel waarmee hij
wel heel eenvoudig geld bleek te kunnen aantrekken. Beleggers werden
gelokt met een dividend van maar liefst 37 procent, maar in feite betaal-
den ze dat zelf, want de emissiekoers was navenant. Voor een aandeel
Mercantil moest 2,5 maal de nominale waarde betaald worden.92 Binnen
vijf jaar tijd had hij er meer kapitaal mee weten aan te trekken dan in de
voorgaande twintig met zijn mijnbouw- en scheepvaartmaatschappijen
en Müller & Co tezamen. Geen wonder dat Kröller in die tijd ook met de
gedachte speelde om identieke vehikels in het leven te roepen voor de
graanhandel met Bulgarije, Roemenië en Rusland, landen die langzaam
maar zeker weer kleine beetjes graan begonnen te exporteren, maar
waar wel weer nieuwe kredieten voor nodig waren.93
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Toch klopte er gevoelsmatig iets niet bij de Mercantil. Want als het
bedrijf zo winstgevend was als werd gesuggereerd, waarom moest er dan
toch telkens nieuw kapitaal worden opgehaald? En andersom, als het
bedrijf zo graag wilde investeren in onroerend goed in Argentinië, waar-
om keerde het dan steeds zijn reserves uit in de vorm van dividend en
hield het niet gewoon de middelen in kas? En zagen beleggers niet dat
de dividendpercentages van de Mercantil op papier misschien heel aan-
lokkelijk leken maar dat het effectieve rendement maar een procent of
15 was, wat gezien het speculatieve karakter van het aandeel helemaal
niet zoveel was? Maar veel vergelijkingsmateriaal hadden beleggers niet.
Graanbedrijven waren zelden aan de beurs genoteerd. Graan han de lar en
hadden weliswaar kapitaal nodig als buffer, maar finan cierden hun za-
ken voornamelijk met kredieten en niet met aandelen. Een vergelijkbaar
bedrijf als Bunge was in familiehanden.94

De kranten in die dagen merkten echter nog niets bijzonders op aan de
bedrijfsvoering van de Mercantil. Na inleidende zinnen als ‘aan het laat-
ste jaarverslag ontleenden wij het volgende’ of woorden van gelijke
strekking, namen zij meestal de letterlijke tekst van de aangeleverde
jaarverslagen en prospectussen over, waarvan de betrouwbaarheid niet
werd betwijfeld.95 En daar was ook geen aanleiding toe. Sinds de dood van
Barent Moret werden alle jaarverslagen van Kröllers concern onderte-
kend door Hendrik Burgmans, die inmiddels voorzitter was geworden
van de Nederlandsche Vereeniging van Accountants.96 De prospectus-
sen werden ondertekend door de Rotterdamsche Bank, een gerenom-
meerde financiële instelling.
Overigens besloot Anton Kröller zelf vlak voor de derde emissie de

vijfhonderdduizend gulden aan aandelen die zijn houdstermaatschap-
pij nog in de Mercantil bezat, van de hand te doen. Tegenover de raad
van advies van Müller & Co benadrukte hij dat hij dat wenste te doen op
een wijze ‘zonder daardoor een onjuisten indruk naar buiten te wek-
ken’.97 Kröllers belang zakte daarmee onder de 1,5 procent, waardoor
zijn betrokkenheid bij de graanonderneming tot een wel heel bedenke-
lijk niveau daalde.98 Vanzelfsprekend ontving Müller & Co nog altijd
commissie over het verkochte graan van de Mercantil. De zeggenschap
in het bedrijf behield Kröller via een klein pakketje preferente aandelen
waarvan Müller & Co de meerderheid bezat.99

In het laatste prospectus van Müller & Co besteedde Kröller ook ex-
pliciet aandacht aan de leiderschapsstructuur van zijn onderneming. Of
beter gezegd aan het ontbreken daarvan. Want hoewel de activiteiten
van Müller & Co en haar beursgenoteerde dochters na de oorlog steeds



407

diverser werden, lag de leiding van het concern nog steeds bij Anton Kröl -
ler alleen. Mannen die hij voor de oorlog had gepresenteerd als directie-
leden, maar dat feitelijk nooit geweest waren, bleken nu weer gewoon
procuratiehouder te zijn van het kantoor in Rotterdam. De ‘centrale
 directie’ zoals deze nu werd voorgesteld bestond officieel uit Gustave
Müller-Nico voor de ertshandel, Nico van de Roemer voor de scheep-
vaart en Sam van Deventer voor de meeste overige activiteiten, waaronder
de graanhandel. Een financiële man was er niet meer. Hoofdboekhouder
Nicolaus van der Veen was tijdens de oorlog overleden en niet opge-
volgd.100 En dat terwijl het aantal filialen van Müller & Co ondertussen
was uitgebreid naar veertig. De kantoren in Hamburg, Genua, New York,
Kopenhagen en Düsseldorf, allemaal tijdens de oorlog geopend, waren
blijven bestaan.101

Kröller wist heel goed dat de buitenwereld met verbazing keek hoe
dat steeds verder uitdijende concern in feite door slechts één man geleid
werd. Naar beleggers toe pareerde hij eventuele kritiek echter bij voor-
baat door te stellen dat hij werd bijgestaan door ‘een talrijken staf van
deskundige bedrijfsleiders met veeljarige ervaring’. Daarnaast benadruk-
te hij dat de belangen ‘inzonderheid van de houders der preferente com-
manditaire aandelen’ uitstekend werden behartigd door de Raad van
Advies ‘aan welken verstrekkende bevoegdheid met betrekking tot het
toezicht op het beheer is verleend’. Volgens Kröller kwamen hiermee ‘de
bezwaren, die tegen de eenhoofdige leiding eener particuliere vennoot-
schap kunnen worden ingebracht, bij W.H. Müller & Co. te vervallen’.102

Maar het was een drogreden, want Kröller had juist bewust geen raad
van commissarissen ingesteld, waarvan de verantwoordelijkheden in de
wet werden omschreven, maar een raad van advies. Die vrijheid had Kröl -
ler omdat Müller & Co geen naamloze maar een commanditaire vennoot-
schap was en daarvoor golden nauwelijks wettelijke regels. ‘De raad van
advies zegt niets, belemmert je vrijheid niet,’ zei Kröller tegen zijn vrouw.
‘Het zijn geen commissarissen.’103

Bovendien had Kröller de leden van zijn raad van advies zorgvuldig
geselecteerd. Voorzitter was Willem Westerman, president-directeur van
de Rotterdamsche Bank, waar hij zelf sinds 1916 commissaris was. Wes -
ter man was in 1918 naar Den Haag verhuisd, waar hij zijn intrek had ge-
nomen in de riante villa Sandhaghe van Kröllers overleden zwager Gustav
Müller. Diens weduwe verhuisde toen naar een nabijgelegen apparte-
ment in het Van Stolkpark.104 Westerman liet begin jaren twintig ook
een modern nieuw hoofdkantoor voor de Rotterdamsche Bank aan de
Kneuterdijk in Den Haag neerzette, op de plek waar tot 1916 de over -
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genomen Dordtsche Bank zat van Kröllers vroegere bankier Willem de
Rid der, schuin tegenover het hoofdkantoor van Müller & Co.105

Willem Westerman en zijn echtgenote kwamen sindsdien ook gere-
geld bij de familie Kröller over de vloer, waar de vrouw des huizes hen
hartelijk ontving. Dat was slechts voor enkelen weggelegd, want de
Kröllers verwelkomden maar zelden zakenrelaties in hun privédomein.
Een van de weinige anderen die deze eer te beurt viel was Kröllers per-
soonlijk juridisch adviseur Piet Maclaine Pont, die tevens commissaris
was bij de mijnbouw- en de scheepvaartmaatschappij van Müller & Co.
Ook Kröllers Duitse zakenvriend Paul Reusch van Gutehoffnunghütte
kwam soms bij de familie thuis, maar de meeste relaties ontving Kröller
op kantoor.106

Met Piet van Tienhoven, een van de andere directeuren van de Rotter -
damsche Bank en eveneens lid van de raad van advies van Müller & Co,
waren de banden veel minder warm. Van Tienhoven was niet alleen vijf-
tien jaar jonger dan Kröller, hij was ook uit ander hout gesneden. Waar
Westerman en Kröller beiden nouveau riche waren, was Van Tienhoven
oud geld. Hij kwam uit een Amsterdams regentengeslacht. Zijn vader
was directeur bij De Nederlandsche Bank geweest, zijn oom burgemees-
ter van de hoofdstad. Hij was getrouwd met een baronesse van Lynden.
Van Tienhoven bezat sinds de oorlog het landgoed De Bilderberg in
Oosterbeek bij Arnhem, waarop hij een grote villa liet bouwen –het late-
re gelijknamige hotel – maar woonde grotendeels in Amsterdam waar
hij een huis nabij het Vondelpark bezat.107 Voor de dominante Kröller
was het meest vervelende aan Van Tienhoven dat deze er een eigen me-

Piet van Tienhoven (midden).
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ning op nahield en niet altijd klakkeloos uitvoerde wat hij vroeg, en het
zelfs wel eens waagde kritische vragen te stellen tijdens vergaderingen
van de raad van advies van Müller & Co.108

Kröller was zich overigens zeer bewust van zijn eigen dominantie en
de irritatie die tegenspraak bij hem opriep. ‘Ik deug niet om in het span
te trekken,’ schreef hij in die dagen aan zijn vrouw. ‘Sta ik voor iets, dan
volg ik het liefst alleen mijn eigen plan de campagne. En met alle waar -
deering voor Tienhovens kwaliteiten, voel ik groot verschil van metho-
de tusschen hem en mij. Ook voel ik bij hem de vrees – de overdreven
vrees – van onder mijn invloed te handelen en dat maakt mij wederom
onzeker.’109

Kröller had Piet van Tienhoven echter hard nodig. Hij was de beurs-
man in de directie van de Rotterdamsche Bank, iemand die we vandaag
de dag investment banker zouden noemen. Van Tienhoven had een avon-
tuurlijke geest en durfde alles, net als Kröller. Door een tijdgenoot werd
hem beschaafd ‘een spelersnatuur’ toegedicht, een gokker. Van Tien -
hoven was de stuwende kracht achter de vele beursintroducties van de
bank, waaronder ook die van het steeds verder uitdijende Müller-con-
cern.110 Kröller liet de contacten met Van Tienhoven wijselijk zoveel mo-
gelijk over aan Sam van Deventer, die inmiddels de titel ‘directeur’ voer-
de en bij de beursgang één gewoon aandeel Müller & Co ter waarde van
vijfduizend gulden had gekregen. Dit was hem overigens niet door Anton
maar door Helene afgestaan.111

Het derde lid van de raad van advies van Müller & Co was Willem
Molengraaff, vermaard hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van
Utrecht. Deze was kort ervoor met emeritaat gegaan, maar was nog al-
tijd actief betrokken bij de zich al tientallen jaren voortslepende discus-
sie over herziening van het Nederlandse vennootschapsrecht. Ook van
Molengraaff, die eveneens commissaris was bij de Rotterdamsche Bank,
hoefde Kröller weinig tegenstand te verwachten. Hij was voorstander
van veel vrijheid voor het ondernemingsbestuur ten opzichte van beleg-
gers.112 Bovendien had Kröller buiten de statuten om een akte opgemaakt
waarmee hij als beherend vennoot de benoeming van de leden van zijn
raad van advies te allen tijde kon intrekken.113

Met zijn vrienden van de Rotterdamsche Bank trok Kröller nu ook naar
Midden-Europa, want ook daar zag hij als handelaar in de naoorlogse
periode van chaos en herstel grote zakelijke kansen. Samen met de Oos -
tenrijkse regering werd de Reconstructiebank voor Oostenrijk opgericht,
gevestigd in Den Haag, met als doel handelskredieten te verstrekken
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aan ondernemingen in de landen die vroeger tot de oude dubbelmonar-
chie hadden behoord. Kröller en Westerman werden er commissaris.114

Een andere gelegenheidscombinatie werd gevormd met een Franse
bank, waarmee in 1919 samen werd deelgenomen in de Präger Kredit -
bank. Ook daar werd Anton Kröller commissaris.115 Ruilhandel was het
toverwoord in de voormalige Nachfolgestaten, die van het internationale
handelsverkeer waren afgesloten. Met de speciaal opgerichte handels-
onderneming Ampra, vermoedelijk een acroniem van Amsterdam-
Praag, sleepte Kröller een groot contract in de wacht voor de levering
van tabak aan de regering van Tsjecho-Slowakije, een branche waarin hij
nooit eerder werkzaam was geweest. Kröller zorgde ervoor dat de Präger
Kreditbank financiering verstrekte van maar liefst vijftien miljoen gul-
den aan een syndicaat van gerenommeerde Amsterdamse en Rotter dam -
 se tabakshandelaren. Voor zijn bemiddeling rekende Kröller de niet ge-
ringe commissie van 3 procent over de totale waarde van het contract. De
leden van het tabakssyndicaat werden verplicht hun wissels ter discon-
tering bij de Rotterdamsche Bank aan te bieden.116 Kröller ruilde ook
voor 35 miljoen gulden andere koloniale waren als kokosolie en copra
tegen suiker uit Tsjecho-Slowakije.117 Bij zijn Duitse en Midden-Euro pe -
se zaken maakte hij graag gebruik van lokale agenten, die hem de ruil-
transacties toespeelden. Toen zijn raad van advies hem erop aansprak
dat deze niet altijd van onbesproken gedrag waren en er grote risico’s
konden ontstaan, beloofde Kröller behoedzaam te werk te zullen gaan.
‘Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast,’ verzekerde hij.118

In Polen stapte Kröller in een andere, volkomen branchevreemde ac-
tiviteit. Hij kocht een belang in een aantal suikerfabrieken in de buurt
van Posen, het huidige Poznan, dat nu tot Polen behoorde. In Nederland
werd, na jaren van strenge regulering, de markt voor in- en uitvoer van
suiker vrijgegeven en op de wereldmarkt stegen suikerprijzen tot onge-
kende hoogte. De liberalisering van de markt had kort ervoor geleid tot
de oprichting van de Centrale Suiker Maatschappij (csm), een Neder -
landse suikermonopolist gevormd uit drie oude familiebedrijven. Samen
met csm richtte Müller & Co nu de Internationale Suiker Maatschappij
op, die krediet moest gaan verstrekken aan de Poolse producenten. Kröl -
ler was het vooral te doen om de handel van de Poolse suikerfabrieken
die hij voortaan via zijn onderneming wilde laten lopen en waarvoor zij
commissie zouden moeten gaan betalen.119

Om alle handel te financieren werden samen met de Rotterdamsche
Bank nog meer nieuwe handelsbanken opgericht, naar het model van de
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika en de Russisch-Hollandsche Bank.
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In samenwerking met de Amsterdamse rederij knsmwerd in die tijd de
Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee gesticht, die het zuide-
lijke deel van Europa moest bedienen.120 Dat het Kröller ook hier te doen
was om zaken met Duitsland, Oostenrijk en hun verloren gebieden te
 financieren, lijdt geen twijfel. Tot ergernis van de Amster dam mers in de
raad van commissarissen trachtten Kröller en zijn vrienden van de Rot -
ter damsche Bank steeds Duitsers naar voren te schuiven als leiders van
de lokale filialen.121

Op initiatief van Unitas, de investeringsmaatschappij van de Steen -
kolen Handels-Vereeniging, en de Rotterdamsche Bank maakte Müller
& Co ook korte tijd deel uit van een Nederlands consortium dat in het
geheim de Berlijnse bank Delbrück, Schickler & Co zou overnemen.122

Maar blijkbaar had Kröller geen bank in Berlijn nodig voor zijn zaken of
wilde hij liever niet samenwerken met een al even dominante zakenman
als Fentener van Vlissingen, want al snel liet hij de onderhandelingen
over aan zijn adjudanten Sam van Deventer en Gustave Müller-Nico.
shv en de Rotterdamsche Bank effectueerden hun deelname, Müller &
Co trok zich bij nader inzien terug.123

Aan Kröllers energieke maar tamelijk chaotische naoorlogse expan-
siedrift kwam voorlopig nog geen einde, want in 1920 herleefden ook de
Duitse scheepvaartagenturen van Müller & Co en wist Kröller zijn posi-
tie zelfs sterk uit te breiden. Redders van de Duitse trans-Atlantische
scheepvaart waren de Amerikanen, die als grote winnaars van de we-
reldbrand uit de bus waren gekomen. Hun land was op slag veranderd
van debiteur in crediteur, en net als Nederland verstrekten de Verenigde
Staten na de oorlog op grote schaal leningen aan Duitse bedrijven.124

Een van de bankiers die toen naam maakten, was de jonge W. Averell
Harriman, zoon van wijlen E.H. Harriman, een grote Amerikaanse spoor -
wegmagnaat en legendarische robber baron. Met het geld van zijn vader had
hij tijdens de oorlog, toen er grote behoefte was aan koopvaardijschepen,
een scheepswerf gekocht en uitgebreid tot een groot massaproductiebe-
drijf. Het avontuur was weliswaar in een financieel  fiasco geëindigd,
maar het had de naam van Harriman jr. als daadkrachtig zakenman ge-
vestigd. Na afloop van de oorlog richtte hij de bank W.A. Harriman & Co
op en ontpopte zich tot een soort reïncarnatie van de legendarische fi-
nancier J.P. Morgan.125 Averell Harriman had toen nog een grote politiek-
diplomatieke toekomst in het verschiet liggen. Hij zou aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog de eerste Ame ri kaanse gezant in de Sovjet-Unie
worden, daarna ambassadeur in Enge land, minister van Handel onder
Harry Truman, gouverneur van New York en tweevoudige presidents-
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kandidaat. Maar vlak na de Eerste Wereld oorlog raasde hij, gesteund
door een bloeiende Amerikaanse kapitaalmarkt, als een wervelwind door
Europa.126

Harriman hielp onder andere de grootste Duitse rederij Hamburg-
Amerika Packetfahrt ag, waarvan de meeste schepen geconfisqueerd
waren, een nieuwe vloot op te bouwen. Links en rechts kocht Harriman
schepen op die hij verhuurde aan de Hapag. Het leverde hem thuis veel
kritiek op omdat hij hiermee Duitsland weer de macht gaf die de gealli-
eerden de grootmacht juist hadden proberen af te nemen.127 Ook Kröl -
lers vrienden van staalfabriek Gutehoffnungshütte in Oberhausen kre-
gen een lening van Averell Harriman.128

Anton Kröller was er als de kippen bij. Nadat de Hapag zijn nieuwe
schepen had gekregen, opende hij onmiddellijk gesprekken met de nieu-
we baas van de rederij, Wilhelm Cuno.129 Deze was in 1918 Albert Ballin
opgevolgd, die bij het verliezen van de oorlog zichzelf van het leven had
beroofd.130 Kröller nam nu een klein belang in de Hapag en verzekerde
zich daarmee van de afhandeling van de Afrikadienst van de Hamburg-
Amerika Linie. De vertegenwoordiging van Hapag-dochter Deutsch-
Australische Dampfschiffs-Gesellschaft (dadg) snoepte hij in die tijd af
van cargadoor Wambersie & Zoon, de onderneming van zijn vroegere
mentor Antoine Plate, waardoor hij ook weer een lijn op Indië kreeg.131

W.  Averell Harriman. 
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Ook hier gebruikte Kröller weer zijn vertrouwde bedrijfsmodel: nu
Müller & Co de agentuur van de scheepvaartlijn bezat, richtte hij een ei-
gen handelsmaatschappij op om deze van vracht te voorzien, en samen
met de Rotterdamsche Bank werd een bank in het leven geroepen om de
handel lokaal te financieren. Volledig onervaren met zaken in de archipel,
kocht Kröller een groot pand aan de hoofdstedelijke Keizersgracht en
nam een belang in de beursgenoteerde Amsterdam-Batavia Handels ver -
eeniging. Ter financiering van de nieuwe zaken werd gezamenlijk met
de Rotterdamsche Bank de Bank voor Indië opgericht, waarvan Marten
Westerman, de oudste zoon van Kröllers huisbankier, directeur werd.132

Ook Ferrostaal, de handelsonderneming in overtollig Duits spoor-
wegmaterieel, sloeg nu de vleugels uit naar Indië. Daarbij moest wel de
indruk weggenomen worden dat Müller & Co zelf een deutschfreundlich
bedrijf zou zijn. De Indische Courant schreef in die dagen dan ook: ‘Het is
bekend, dat de firma W.H. Müller & Co, ten onrechte van tijd tot tijd als
Duitsch concern gesignaleerd, het bezit is van de Oud-Rotterdamsche
familie Kröller, en het lag dus in den loop der dingen dat een dergelijk
bloeiende zaak zich ook tot de eigen koloniën zou wenden.’133

Zo creëerde Kröller begin jaren twintig met hulp van de Rotter dam -
sche Bank een ingenieus, zelfvoorzienend netwerk waarbij handelsban-
ken de financiering leverden voor de handel van Müller & Co, die weer
vracht opleverde voor de rederijen waarvan de onderneming agent was.
Daarmee pakte Kröller de draad weer op als loper in de mondiale expan-
siepolitiek van Duitsland. De koloniën waren Duitsland weliswaar afge-
nomen, de internationale commerciële aspiraties waren niet verminderd.
Met de nieuwe handelsbanken kwamen Kröller en zijn Rotterdamse

zakenvrienden ook weer in het vaarwater van de Nederlandsche Han -
del-Maatschappij, die voor de oorlog de enige Nederlandse bank was ge-
weest met een buitenlands netwerk. President-directeur Karel van Aalst
verzocht nu zijn voorganger Jacob Cremer, inmiddels gezant in Wash -
ing ton, zijn lokale invloed aan te wenden om de pogingen van Willem
Westerman om in Amerika geld op te halen voor de buitenlandse doch-
ters te dwarsbomen.134

De Norddeutsche Lloyd, die Kröller al sinds het einde van de vorige
eeuw in Nederland vertegenwoordigde, volgde, eveneens met Ameri -
kaans kapitaal, spoedig het voorbeeld van haar Hamburgse concurrent
en binnen twee jaar na het sluiten van de vrede wapperde de Duitse vlag
weer fier op de trans-Atlantische vaart.135 Met een nog altijd euforisch
beursklimaat bracht Kröller nu ook de abattoirs en koelhuizen in Hoek
van Holland en Bremerhaven, die hij al sinds 1907 samen met de Bremer
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rederij exploiteerde, naar de kapitaalmarkt.136 De beursgang van de nv
Vianda, Maatschappij voor Vleeschimport en Exploitatie van Koel in -
rich tingen, was echter niet alleen een manier om aan nieuw kapitaal te
komen, het gaf Kröller ook de mogelijkheid zijn eigen bezit met een
flinke winst te verzilveren. Van de drie miljoen gulden aan aandelen
Vianda werd de helft bij beleggers geplaatst. De andere helft vond zijn
weg naar de balans van de Rotterdamsche Bank en, opmerkelijk genoeg,
naar de Compañia Mercantil Argentina, waarin Kröller druk bezig was
zijn belang af te bouwen.137 Müller & Co zelf behield maar vijf ton aan
aandelen en zo had Kröller op indirecte wijze weer 2,5 miljoen gulden
voor zijn eigen onderneming op de beurs opgehaald.
Hoewel hij zijn belangen in de Mercantil en Vianda dus sterk redu-

ceerde, behield Kröller wel de volledige controle over beide vennoot-
schappen. In de raad van bestuur – commissarissen werden ook hier be-
wust niet benoemd – zaten naast Kröller, Willem Westerman en Piet van
Tienhoven, en bij ieder een directeur van Müller & Co. Sam van Deven -
ter werd secretaris, standplaats ’s-Gravenhage. De zeggenschap bij bei-
de bedrijven lag bij een klein plukje preferente aandelen, volgens het
prospectus in het leven geroepen om ‘het Nederlandsche karakter der
Vennootschap te allen tijde te verzekeren’.138

De naoorlogse Nederlandse beurseuforie was echter maar van korte
duur toen bleek dat veel van de inderhaast opgerichte ondernemingen
geen bestaansrecht hadden. In het najaar van 1920 kreeg de Rotter dam -
sche Bank haar handen vol aan steunoperaties om de koersen van haar
nieuwe beursfondsen op peil te houden. Onder deze bedrijven bevond
zich ook de Compañia Mercantil Argentina.139 Om de koersval te stuiten
had de onderneming zelf nog een interim-dividend aangekondigd van
maar liefst 15 procent, maar het mocht niet meer baten.140

Geruchten die in de herfst van 1920 begonnen te circuleren rond Kröl -
lers graanonderneming, bleken op waarheid gestoeld, en begin 1921 brak
dan ook de spreekwoordelijke pleuris uit bij het bedrijf. Er bleken gi-
gantische verliezen geleden te zijn door verkeerde valuta- en grondstof-
fenspeculatie van de directie in Buenos Aires. Althans, dat was de officiële
lezing van het verhaal. Een van de drie Argentijnse directeuren van de
Mercantil, Pedro Clemens, had vlak voor kerst 1920 een aantal valuta po -
si ties ingenomen, maar was daarna ziek geworden. Toen hij in januari
terugkwam op kantoor bleek hij vier miljoen dollar negatief te staan.
Hij besloot echter af te wachten, hopend op betere tijden. In het voorjaar
van 1921 hield Clemens het echter niet meer uit en stuurde een dringend
telegram aan zijn collega-directeur Carlos Herbst, eveneens van Duitse
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origine: ‘Ich muss ihnen leider mitteilen, dass ich mich in unserer Cam -
bio-Operation absolut festgerannt habe, und mich in einer derartigen
nervoesen Abspannung befinde, dass es im Interesse einer besonnenen
Abwicklung unserer Positionen liegt, dass ich mich vom Geschäft fern-
halte. […] Seit Monate schlafe ich kaum und jetzt bin ich soweit, dass ich
befürchten muss, dass mich irgend eine schlechte Nach richt zu noch
kopfloseren Handlungen hinreisen wird. Ich sehe ein, dass ich nicht
recht getan habe so grosse Engagements zu halten und wird mir wohl
kein anderer Ausweg bleiben, als meine Stellung zu renuncieren, was mir
ausserordentlich schwer wird, nach so vielen Jahren die ich in der Mer -
can til zugebracht habe.’141

Het hoofdkantoor van Müller & Co in Den Haag, waar ook de Mer can -
til gevestigd was, werd in april 1921 van de speculatieverliezen op de hoog-
te gesteld. Kröller zelf bleef er aanvankelijk tamelijk laconiek onder.142

Pas in juni stuurde hij Willem Westerman een telegram over de zaak. De
bankier kwam vervolgens op het Lange Voorhout een kopje koffie drin-
ken, waarbij ook Helene aanschoof. Kröller wuifde de problemen weg
en zei tegen Westerman: ‘Ik geloof voorlopig dat Mevrouw over het ge-
val nog slechter geslapen heeft dan ik. Ik heb ook niet geslapen maar dat
was vanwege de muggen.’ Westerman antwoordde al even onverstoor-
baar: ‘Oh neen, ik kan ook niet zeggen, dat ik slecht geslapen heb. Als je
dat in een zaak als de onze zou doen, waar blijf je dan? Daar heb je altijd
iets wat verkeerd gaat.’143

Beleggers die vervolgens brieven schreven naar Müller & Co kregen
maandenlang te horen dat de heren Kröller en Van Deventer buiten-
gaats waren. Pas in september 1921 stond bankier Piet van Tienhoven het
Finantieel Weekblad voor den Fondsenhandel te woord en beweerde stellig
dat weliswaar de riante reserves van de onderneming door de specula-
tieverliezen opgesoupeerd waren, maar dat het nominale aandelenkapi-
taal onaangetast was gebleven. Er bestond nog steeds ‘een waardevolle
organisatie’. Maar of de portefeuille aan onroerend goed en deelnemin-
gen de balanswaarde op dat moment ook maar enigszins benaderde,
moest ook toen al zeer betwijfeld worden.144 Ook in het jaarverslag over
1921 werd nog eens benadrukt dat er ‘heden geen aanleiding aan het
voortbestaan der maatschappij [was] en dus aan de mogelijkheid van
herstel te wanhopen’.145

In datzelfde jaarverslag ontkende Kröller glashard zijn eigen aande-
lenpositie in de Mercantil gereduceerd te hebben en kregen de drie
Argentijnse directieleden alle schuld toegeschoven van het financiële
debacle. Het Nederlandse deel van de raad van bestuur bestaande uit
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Kröller, Westerman, Van Tienhoven, en Van Deventer als secretaris, speel-
de de vermoorde onschuld, door te stellen dat zij geen weet gehad had
van de speculatieve posities.146

Maar de vraag is of dat klopte. Ten eerste was slechts een deel van het
totale verlies van 21 miljoen gulden te wijten aan de onfortuinlijke valu-
taposities van Pedro Clemens. Die kostten de firma uiteindelijk ruim
 zeven miljoen gulden. In de graanvoorraden zat daarnaast nog eens een
verlies verscholen van meer dan tien miljoen. De vaste tarieven in en
vlak na de oorlog hadden geleid tot een enorme uitbreiding van het
landbouwareaal overal ter wereld en als gevolg van overcapaciteit klap-
ten eind 1920 de graanprijzen volledig in elkaar.147 Van de tien grootste
Europese graanexporteurs die vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog
de markt in Argentinië bepaald hadden, wisten alleen Bunge y Born en
Louis Dreyfus te overleven. Wat dat betreft bevond Kröller zich in goed
gezelschap.148 Ten slotte moest de Mercantil ook nog eens bijna twee
mil joen afboeken vanwege te duur ingekochte scheepsruimte. Door alle
verliezen tezamen was de gehele kapitaalinjectie van een halfjaar eerder
als sneeuw voor de zon verdwenen.149 Volgens het jaarverslag dus alle-
maal als gevolg van speculatie van de directie in Argentinië.
Dat Anton Kröller altijd al vrij informeel met de administratieve or-

ganisatie van zijn concern was omgesprongen, is een ding dat zeker is.
Door de overvloedige beschikbaarheid van kapitaal na de oorlog werd
hij daarin nog laconieker en gaf hij zijn lokale directie veel ruimte. Maar
dat hij helemaal geen kennis zou hebben gehad van de grote valuta- en
grondstoffenposities van de Mercantil is onwaarschijnlijk. Anton Kröl -
ler delegeerde weliswaar de uitvoering van zijn beslissingen gemakkelijk
aan zijn vertrouwelingen, maar binnen het Müller-concern was er maar
één persoon die dit soort investeringsbeslissingen nam en dat was hij.
Het valt verder ook te betwijfelen of de eerdere, hoge winsten die de

Compañia Mercantil Argentina rapporteerde wel volledig gerealiseerd
waren. Het lijkt er nog het meeste op dat een deel van de zogenaamde re-
venuen alleen op papier bestond, verstopt in lastig te verschepen voor-
raden en te hoog gewaardeerd onroerend goed, maar dat desondanks
 dividend werd uitgekeerd, gefinancierd met bankleningen en inleg van
de nieuwe aandeelhouders.150 Voor beleggers in de Mercantil was daar-
naast ook nooit iets te zien geweest van de grote vorderingen op de
Duitse staat. Kröller saldeerde deze met de schulden aan het bankensyn-
dicaat, hetgeen hij en accountant Burgmans gezien de goede kwaliteit
van het onderpand – Schatzscheine die beleend werden bij De Neder land -
sche Bank – blijkbaar verantwoord achtten. Dit verkortte de balans van
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de Mercantil aanzienlijk, waardoor de vermogenspositie van het Argen -
tijnse bedrijf veel sterker leek dan zij was.151 Anton Kröller was wat finan-
cial engineeringbetreft zijn tijd ver vooruit.
Tegen een Amsterdamse bankier beklaagde Kröller zich in die dagen

over het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef van zijn Argentijnse
personeel. Volgens hem waren de Duitsers die hij naar Argentinië had
gestuurd van oorsprong vrome, eenvoudige jongelieden uit kleine pro-
vincieplaatsen. Maar nadat ze voet aan wal hadden gezet in Zuid-Ame -
rika, waren ze in Argentijnse sferen geraakt. Sommige bezaten inmiddels
een eigen renstal.152 Merkwaardig is echter dat de mannen die hij tegen-
over de buitenwereld verantwoordelijk hield voor de verliezen in Ar gen -
tinië niet onmiddellijk ontslagen werden, maar alle drie nog een aantal
jaren aanbleven en soms zelfs nog bij de familie Kröller in Nederland te
gast waren.153

Ten slotte mag merkwaardig genoemd worden dat juist in het ramp-
jaar 1921, net als in 1917 toen het bedrijf overhaast naar de beurs ging, de
lokale cijfers niet afgetekend werden door de Argentijnse accountant,
zoals dat in de andere jaren wel gebeurd was. De cijfers uit Buenos Aires
over 1921 werden in 1922 opgemaakt door Sam van Deventer.154

Verdacht is ook dat de Nederlandse bestuurders juist op dat moment,
uit angst voor inflatie in Europa, privé grote hoeveelheden peso’s op re-
kening van de Mercantil gekocht hadden. De verliezen die daarmee ge-
maakt werden – vierhonderdduizend gulden – werden door hen later
aan de onderneming vergoed.155 Dat er door Kröller op dat moment ook
grootscheeps in Duitse marken werd gespeculeerd, blijkt uit een brief van
Helene Kröller waarin zij vermeldde dat haar schoonzuster Anne Müller-
Abeken al haar geld kwijt was door het ‘beroemde Valuta-Ge schäft’, waar-
bij haar man en haar zwager Ullner betrokken waren en uiteraard de
laatste volgens haar de hoofdschuldige was. ‘Mijnheer heeft de schuld
overgenomen en daarmee, zoo als Tante Anne zegt, haar leven gered. De
verdere familie zal nu wel spoedig volgen, want ze zijn allen in dezelfde
positie.’156 Ook het vermogen van Helene’s moeder was door de valuta-
transacties verdwenen. Kröller en zijn zwager vertelden de 78-jarige
Emilie Faulenbach echter niet dat haar vermogen verdampt was. Zij ont-
ving sinds de uitkoop van de familie Müller uit de onderneming name-
lijk een lijfrente van haar Nederlandse schoonzoon en aangezien deze in
guldens luidde en de koersverhouding met de mark door hyperinflatie
explodeerde, had zij toch nog altijd een riant inkomen.157Het heeft er al-
le schijn van dat Kröller en zijn zwager de monetaire visie die zij ontwik-
kelden tijdens hun reis door Duitsland zijn gaan omzetten in daden en



418

op een stijging van de mark hadden gespeculeerd. Zoals bekend gebeurde
het tegenovergestelde. Bij de Compañia Mercantil Argentina was waar-
schijnlijk de markenpositie in het geheel niet afgedekt.
De ineenstorting van de Compañia Mercantil Argentina stond uitein-

delijk niet op zichzelf. In 1921 belandde de wereldeconomie in een korte
recessie, die afrekende met de naoorlogse euforie en overmoed. Ook
Nederland werd zwaar getroffen. Beurskoersen daalden scherp.158 Door
overmatige kredietverlening kwamen in het hele land banken in de pro-
blemen. Sommige kregen steun van De Nederlandsche Bank, maar de
meeste gingen destijds gewoon failliet. Zoals een aantal kleinere, lokale
banken in Helmond, Zwolle en Dordrecht. In Amsterdam vielen de Unie -
bank voor Nederland en Koloniën en de Bank-Associatie om, in Rotter -
dam de bekende bank Marx& Co.159

Beursgenoteerde acceptmaatschappijen, vehikels die na de oorlog
waren opgericht om de opgedroogde Londense handelsfinanciering op
te vangen, gingen onderuit. Daaronder bevonden zich ook de exotische
maatschappijen Transoceanea en Transmarina, opgericht door de Rot -
ter damsche Bank.Bij de oprichting van de laatste was ook Müller & Co
betrokken.160 Ook de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, die de Mer -
cantil tot haar grootste debiteuren mocht rekenen, kwam in problemen,
waarbij eveneens geknoei met de boeken vermoed werd.161

In de loop van 1921 moest ook de Rotterdamsche Bank een beroep
doen op tijdelijke steun van De Nederlandsche Bank, want als gevolg
van de geruchten over kredietverliezen daalde de koers van het aandeel
van 133 naar 95 procent. Dat was voor een bank levensgevaarlijk, want
als het vertrouwen in het instituut daalde, kon er een run op de bank
ontstaan waarbij depositohouders hun geld weghaalden. De Neder -
landsche Bank leende de Rotterdamsche Bank tijdelijk tien miljoen gul-
den om eigen aandelen in te kopen. Maar toen eind 1921 de balansdatum
naderde, moesten de aandelen weer extern geplaatst worden omdat an-
ders de vermogenspositie van de bank naar buiten toe te zwak zou lijken.
Tien miljoen was veel op een aandelenkapitaal van 75 miljoen gulden. Het
was commissaris Anton Kröller die toen aanbood de aandelen in de
markt te plaatsen. Waar hij dat ging doen vertelde hij zijn medecommis-
sarissen niet. Maar ook nu weer zou de oplossing ingenieus blijken.162
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14 
Dr. A.G.K.

Met het oplossen van de problemen bij de Compañia Mercantil Argen -
tina hield Anton Kröller zich niet bezig. Hij stuurde Sam van Deventer
naar Argentinië, die daar zowel in de zomer van 1921 als 1922 maanden
achtereen verbleef.1 Voor zover na te gaan kwam Kröller in zijn leven
nooit in Argentinië. Zoals hij ook nooit zijn bezittingen in Zuid-Afrika,
Siberië of Chili bezocht. Kröller bestuurde op afstand en liet zich infor-
meren over de situatie ter plaatse door directeuren, secretarissen, mijn-
ingenieurs en boekhouders die hij de hele wereld over stuurde.2

Kröller gaf de schuld van de problemen bij zijn concern aan ‘de moei-
lijke omstandigheden, waaronder het bedrijfsleven van bijkans de ge-
heele wereld gebukt gaat’. Tegen zijn raad van advies zei hij: ‘De oorlogs-
jaren met hun noodlottigen invloed op de communicatie tusschen de
verschillende landen hebben op den algemeenen samenhang onzer kan-
toren ongunstig uitgewerkt.[…] De periode, die achter ons ligt en die wij
thans doorleven, staat in het teeken van opbouw en reorganisatie. […]
Een en ander brengt met zich, dat wij ons gedurende dit en ook nog de
eerstvolgende jaren in menig opzicht nog in een overgangs-stadium
zullen bevinden.’3

Wel kondigde hij een ingrijpende hervorming aan waarbij voortaan
‘op de verrichting van ieder orgaan onzer Vennootschap een nauwgezet
toezicht’ zou worden gehouden. Er moest een systeem worden opge-
bouwd ‘dat het mogelijk maakt de obligo’s der firma over de geheele we-
reld op den voet te volgen’. Ook nu weer was het Sam van Deventer die
met de uitvoering der plannen belast werd. Kröller zei het slechts te be-
treuren dat daarbij ‘eenige vertraging’ zou worden ondervonden omdat
deze nu in Argentinië zat.4

De raad van advies realiseerde zich al snel dat Kröller waarschijnlijk
nooit zijn kostbare tijd aan dit soort hinderlijke zaken zou besteden en
dat het nog wel even kon duren voordat Van Deventer terug in Den Haag
was. Piet van Tienhoven schoof daarop Rinus van Dusseldorp naar voren,
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een zwager van zijn jongere broer. Van Dusseldorp was afkomstig uit een
familie van meelfabrikanten.5 Van Dusseldorp bleek als Delfts ingenieur
daarnaast ook cijfermatig sterk onderlegd en wist snel inzicht te krijgen
in het chaotische concern van Anton Kröller.6 Zijn opdracht was echter
lastig, zolang Kröller zelf niet van plan was zijn onderneming te conso-
lideren en Willem Westerman hem bleef voorzien van krediet.
Sam van Deventer worstelde ondertussen met de graanbezittingen in

Argentinië. Hij deed nog een poging om, net als in de oorlog, een export-
kartel te vormen met de andere grote graanhandelaren, maar dat mis-
lukte.7 Bij de verkoop van de landerijen in de binnenlanden van Argen -
ti nië had hij aanvankelijk meer succes. De eerste vier stukken grond wist
hij met winst te verkopen. Maar op het volgende perceel moest weer
zo’n groot verlies genomen worden dat alle eerdere baten tenietgedaan
werden.8

Kritiek van zijn echtgenote dat hij te weinig tijd aan zijn onderneming
besteedde en te veel zaken aan Van Deventer overliet, wees Kröller van de
hand. ‘Ik begrijp, dat het jammer is, dat ik niet in zaken aanwezig ben,’
schreef hij vanuit Parijs, ‘maar lieve ma het heeft zijn goede kant. Er
komt een oogenblik, dat ik er in het geheel niet meer ben. En hoe moei-
lijk het voor Sam ook is, toch is het goed dat hij er nu alleen voor staat.’9

Anton Kröller zelf hield zich ondertussen liever bezig met zijn nieu-
we carrière als economisch diplomaat. Zijn betrokkenheid bij de uitwer-
king van het vredesverdrag in Parijs had er onder meer toe geleid dat de
Nederlandse regering hem afvaardigde naar de Verkeers- en Transito
Conferenties die de Volkenbond organiseerde in Barcelona en Genève.10

De omnipotente zakenman was ondertussen ook gevraagd om lid te
worden van de Rijnvaartcommissie, een prestigieuze uitnodiging die
hij eveneens met beide handen aannam.11

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart was een ruim honderd jaar
oud supranationaal orgaan dat toezag op de tolvrije doorvoer van han-
del via de Rijn en het bevaarbaar houden van de belangrijkste levens-
ader van Noordwest-Europa.12Het instituut was sinds het sluiten van de
Akte van Mannheim in 1868 en het verlies door Frankrijk van Elzas-
Lotharingen feitelijk een Duits-Nederlands onderonsje geweest. De Rijn
stroomde van Basel via Duits grondgebied naar Nederland. Daarna had
het transitoverkeer via Nederland en vooral Rotterdam als belangrijkste
haven voor het Ruhrgebied een hoge vlucht genomen. Anton Kröller en
zijn onderneming waren daar wel een van de beste voorbeelden van.
Geen wonder dat hij zich zo graag als vrijhandelaar afficheerde.
Bij het Verdrag van Versailles hadden de geallieerden geëist dat de
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zeggenschap over de Rijn voortaan niet tot de oeverstaten beperkt zou
blijven, maar dat alle landen die belang bij de rivier hadden tot de Rijn -
vaartcommissie zouden toetreden. Nederland had als een van grootste
belanghebbenden bij het Rijntransport vanzelfsprekend tegen de uit-
breiding gestemd, maar verloor dit pleit kansloos.13 België dat als zwaarst
getroffen land een waslijstmet eisen in Parijs had ingediend, waaronder
ook een aantal territoriale wijzigingen ten opzichte van Nederland, eiste
vervolgens maar liefst vier zetels in de nieuwe Rijnvaart commissie, in-
clusief de post van secretaris-generaal. Voor Nederland waren er maar
twee zetels gereserveerd.14

Anton Kröller speelde een belangrijke rol bij de onderhandelingen die
volgden en gebruikte zijn zakelijk-diplomatieke connecties om vooral
de Britten los te weken uit het geallieerde kamp. Niet alleen reisde hij
samen met de Leidse volkenrechtjurist en Rijnvaartcommissaris Willem
van Eysinga verschillende malen voor diplomatieke besprekingen naar
Engeland, hij nodigde ook minister van Transport Sir Eric Geddes uit
om naar Nederland te komen.15 Geddes en Kröller kenden elkaar nog
van voor de oorlog toen de eerste als topman van de Great Eastern Rail -
way lid was geweest van een van Kröllers kartels op de Noordzee. Zoals
Kröller in Nederland tijdens de oorlog behoord had tot de ‘mannen van
den daad’, was Geddes daarnaast een van de ‘men of push and go’, zoals
premier David Lloyd George hen noemde. Geddes was bij het Ministry
of Munitions verantwoordelijk geweest voor wapenproductie en -dis-
tributie, terwijl Kröller de belangrijkste leverancier van ijzererts was.16

Tijdens de vredesonderhandelingen in Versailles was het Eric Geddes
geweest die het Britse volk heel stoer beloofd had ‘to squeeze the Ger -
man lemon until the pips squeak’.17 Maar bij het onderwerp van de her-
stelbetalingen hadden de Engelsen, mede onder invloed van Keynes, al
vrij snel een veel minder militante houding ingenomen dan de Fransen.
Voor Engeland, net als Nederland, was Duitsland een belangrijke han-
delspartner, en met het opleggen van hoge herstelbetalingen schoten de
Britten vooral zichzelf in de voet.18

Eric Geddes hield van jagen op wilde zwijnen.19 Om hem te winnen
voor het Nederlandse standpunt over de zetelverdeling in de Rijn vaart -
commissie, nodigde Kröller hem uit om als een van de eerste gasten te
komen logeren in zijn net opgeleverde indrukwekkende nieuwe jacht-
huis op de Veluwe. In de krant liet Kröller vermelden dat het bezoek van
Geddes ‘geen enkel politiek of economisch doel’ had. ‘De minister komt
hier uitrusten op het buitenverblijf van den heer Kröller,’ noteerde het
Algemeen Handelsbladgedwee.20
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Eric Geddes bleek een bijzonder slecht jager en zijn Britse gevolg
bracht het er niet veel beter vanaf. Helene Kröller sloeg met schrik gade
hoe een van de Engelse gasten per ongeluk een jonge, drachtige hinde
schoot. Ze kon er alleen maar uit concluderen dat een Duitse jager ‘een
heel wat beschaafder wezen’ was dan een Engelse.21 Ook tijdens het diner
op Sint Hubertus hadden de Engelsen zich van hun minder geciviliseerde
kant laten zien. Geddes had luidruchtig verhalen verteld over zijn bele-
venissen in Parijs. Hij had afwisselend smakelijk gelachen en dan weer
was hij woedend geworden, daarbij rood aanlopend. Volgens Helene
Kröller brulde hij daarbij als een leeuw.
Bij de discussies over internationale politiek waren de gemoederen

hoog opgelopen. De Britten dronken veel en praatten luidruchtig. Geheel
anders dan de zo ingetogen Kröllers, die maar zelden alcohol gebruik-
ten en zeker niet aan stemverheffing deden. Maar gelukkig voor Helene
hadden de Engelse gasten van hun ‘veranderde politiek ten opzichte
van Duitschland geen geheim’ gemaakt.22 Geddes zou al snel publiek een
gematigder houding innemen ten opzichte van Duitsland, waarvan He -
lene meende dat de oorsprong in Hoenderloo lag, ‘het Duitsche plekje
in Holland’.23

Ook voor Anton had het bezoek van Geddes een bevredigende afloop.
De Engelsen steunden de Nederlandse bezwaren, waardoor de Belgen
slechts twee zetels kregen. De post van secretaris-generaal mochten zij

Sir Eric Geddes (links) en Anton Kröller.
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voor maximaal vijf jaar vervullen. Nederland kreeg permanent drie ze-
tels.24 Daarmee was een belangrijke positie verkregen tussen landen als
Duitsland en Frankrijk met ieder vier, en Engeland, Italië en Zwitser -
land met elk eveneens twee zetels.25

Anton Kröller, Willem van Eysinga en waterstaatkundig ingenieur
Jolles bezetten sindsdien de drie zetels van de Nederlandse delegatie. De
Rijnvaartcommissie verhuisde van Mannheim naar Straatsburg, waar
het instituut zijn intrek nam in de voormalige residentie van de Duitse
keizer, dat werd omgedoopt tot Palais du Rhin.26De weinig administratief
georiënteerde Kröller sloeg daar nog wel met zorg gade hoe de Engelse
minister van Handel Baldwin daar een nieuwe ambtelijke organisatie
wilde opzetten die het Europese Rijnvaartregime in de toekomst zou
gaan beheersen. ‘Alsof de internationale Rijncommissie voor een geheel
nieuwe taak staat en publiek etc moet opvoeden! Wij verdrinken nu al in
het papier. Als men alles moest lezen en bestudeeren, wat Volkeren bond,
commissies, organisatie en andere busybodiespubliceeren, dan zijn 24 uur
per dag nog te weinig.’27

Vervolgens waren het vooral de Fransen die de bevoegdheden van de
Rijnvaartcommissie vergaand wilden uitbreiden. Ze wensten dat niet al-
leen de Rijn, maar ook alle zijrivieren onder de jurisdictie van de commis-
sie zouden komen te vallen, waarbij de oeverstaten dwingend technische
verbeteringen van de rivier konden worden opgelegd. Voor Nederland
als Rijndelta was die gedachte vanzelfsprekend een gruwel. De taak van
Kröller en zijn diplomatieke collega’s was nu vooral te waken voor het
behoud van de Nederlandse soevereiniteit over haar waterwegen en het
zoveel mogelijk torpederen van de – overwegend Franse – voorstellen
tot inperking daarvan.28

Zakelijk zag de inmiddels zestigjarige Kröller nog geen enkele nood-
zaak pas op de plaats te maken, noch de leiding van zijn concern over te
dragen aan anderen. Hij breidde de activiteiten van Müller & Co alleen
nog maar verder uit. Kröller schaakte begin jaren twintig op vele borden
tegelijk, want er deden zich in de chaotische naoorlogse wereld nog al-
tijd geregeld buitenkansjes voor, en de Mercantil mocht dan in de pro-
blemen zijn beland, het moederbedrijf Müller & Co en de scheepvaart-
dochter beschikten voorlopig nog over voldoende financiële middelen.
De korte wereldcrisis van 1921, die achteraf bezien een voorbode van

de grote depressie tien jaar later was, had de Nederlandse scheepvaart in
grote problemen gebracht. Overmoedig door hoge verdiensten in de
oorlog en de onverzadigbare kapitaalmarkt hadden vrijwel alle Neder -
landse rederijen veel geld geïnvesteerd in herstel en uitbreiding van hun
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vloot. De tijdelijke schaarste aan schepen en het weggevallen van Duitse
concurrentie had kortstondig voor hoge tarieven gezorgd. Maar de
bouwkosten waren na de oorlog hoog en de lonen stegen enorm. Toen in
1921 door overcapaciteit de vrachttarieven instortten, raakten vrijwel al-
le rederijen in de problemen. Om de krachten te bundelen richtten de al-
lergrootste Nederlandse rederijen, de Rotter dam sche Lloyd, de knsm,
Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Holland-Amerika Lijn en Van
Nievelt-Goudriaan samen de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart
Maatschappij (vns) op, een holding vergelijkbaar met de vroegere Ame -
ri kaanse trusts, waarbinnen de concurrentie werd uitgeschakeld. Het
hoofdkantoor kwam in het neutrale Den Haag te staan.29

Het eerste slachtoffer van de naoorlogse scheepvaartcrisis was de
Koninklijke Hollandsche Lloyd van Jan Wilmink, met wie Kröller al sinds
1899 geregeld in conflict had verkeerd. In de jaren tien had Kröller als
vertegenwoordiger van de Duitse lijnen Wilmink het leven zuur ge-
maakt bij de koffievaart op Zuid-Amerika. Tijdens de oorlog trachtte
Kröller vergeefs de khlmet de hal samen te voegen. Jan Wilmink was
minstens zo eigengereid en expansief ingesteld als Kröller, maar hij was
financieel minder slim. Nog tijdens de oorlog had de khl voor veel geld
twee schepen in aanbouw overgenomen van de Hapag in Hamburg. Het
waren reusachtige, superluxe passagiersschepen, zelfs voorzien van
zwem baden, die door de khl Brabantia en Limburgia waren gedoopt en
bedoeld waren voor de vaart op Noord- en Zuid-Amerika. Niet in het
minst afgeremd door zijn meegaande president-commissaris Karel van
Aalst overspeelde Wilmink na de oorlog zijn hand volledig door ook nog
eens een gigantisch nieuw hoofdkantoor te bouwen op de hoek van de
Amster damse Prins Hendrikkade en de Martelaarsgracht, en een land -
ver  huizers hotel op de Oostelijke Handelskade, het huidige Lloyd Hotel.
Tegelijkertijd weigerde de trotse Wilmink toe te treden tot de vns, waar-
na de hal en Van Nievelt-Goudriaan samen een concurrerende lijn op
Zuid-Amerika startten. Wilmink beantwoordde die aanval weer met
nieuwe concurrentie voor de hal bij de vaart op Cuba, Mexico en New
York. En zo rezen de kosten bij de khl de pan uit, terwijl de verdiensten
daalden en de schulden opliepen. In 1921 bezweek de rederij bijna onder
haar torenhoge schuldenlast en na een mislukt beroep op de kapitaal-
markt reikte Anton Kröller bereidwillig de hand.30

Kröller profiteerde sterk van de meer dan uitstekende relaties die hij
tijdens de oorlog had opgebouwd met de regering. Het oude departe-
ment van Nijverheid en Handel was inmiddels samengevoegd met het
ministerie van Arbeid, en stond onder leiding van de roomse minister
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Piet Aalberse. Onder hem ressorteerde topambtenaar Heringa, die over
de steunverlening aan de scheepvaart ging. Heringa had ook gediend
onder minister Posthuma, met wie hij nog altijd nauwe contacten on-
derhield en die veel invloed had op het beleid van het ministerie.31

Bovendien had Kröller anders dan de andere rederijen nog de beschik-
king over voldoende geld. Niet dat Müller’s Algemeene Scheep vaart
Maatschappij geen last had van ingestorte vrachttarieven, maar Kröller
had door de verkoop van de Grängesberg en de Blötberg aan de hal en de
uitkering van verzekeringspenningen zo veel geld in kas, dat hij zonder
externe financiering zijn vloot weer enigszins op peil had weten te bren-
gen. Waar bij de Amsterdamse rederijen de leencapaciteit al was opge-
droogd, had de masm maar weinig schulden. De Rotter dams che Bank
was nu graag bereid Kröller enige miljoenen ter beschikking te stellen
om haar slag in Amsterdam te slaan.
Samen met een syndicaat van de Bataafsche Petroleum Maatschappij,

de Nederlandsche Handel-Maatschappij, Stoomvaart Maatschappij Neder -
land en de Twentsche Bank leende Kröller de Koninklijke Hol landsche
Lloyd 7,5 miljoen gulden. Müller & Co nam maar liefst twee miljoen
voor haar rekening.32 Daardoor was de khl voorlopig gered van een fail-
lissement.33 Tegelijkertijd verkocht Kröller de twee veel te dure passa-
giersschepen terug aan de Hapag. Bankier Averell Harriman financierde
de aankoop. Samen met Wilhelm Cuno wilde hij ze nu onder Ame ri -
kaanse vlag als Reliance en Resolute gaan inzetten op de trans-Atlantische
vaart.34

De khl ontving voor de twee nieuwe schepen plus twee oudere exem-
plaren weliswaar maar veertien miljoen gulden, terwijl ze bijna acht-
tien gekost hadden, maar de schuldenpositie van de rederij kon er in ie-
der geval fors mee gereduceerd worden.35 In ruil voor zijn diensten eiste
Kröller voor zichzelf een plaats in de raad van commissarissen. Müller &
Co en Stoomvaart Maatschappij Nederland voerden voortaan de direc-
tie over de khl.36 Voor Jan Wilmink was deze nederlaag onverteerbaar.
Hij trok zich terug uit de onderneming en verhuisde als ‘een gebroken
man’ naar Genua, waar hij korte tijd later overleed.37

Ook bij de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, waarin Kröller zowel
in 1908 als tijdens de oorlog geprobeerd had een belang op te bouwen,
wierp hij zich op als redder in nood.38 De Zeeland had bij scheepswerf
De Schelde in Vlissingen de stoomschepen Prinses Juliana en Mecklenburg
in aanbouw, en ook hier waren door de naoorlogse materiaalschaarste
de bouwkosten uit de hand gelopen. Bovendien leed de Zeeuwse rederij
operationeel sterk onder de fusie tussen de hijsm en de Staatsspoor -
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wegen waardoor het centrale aanknopingspunt van Engeland op het
Nederlandse spoor in Hoek van Holland was komen te liggen. De staat
nam daarna het aandelenpakket in de Maatschappij Zeeland van de
Staatsspoorwegen over en verstrekte een krediet van 2,5 miljoen gul-
den. Toen ook dat niet genoeg bleek en de regering niet bereid bleek
meer geld ter beschikking te stellen, verscheen in 1922 Anton Kröller op
het toneel. Hij verstrekte een additionele lening van ruim één miljoen
gulden en eiste de directie van de maatschappij op. Van de regering ver-
langde hij dat het postcontract van de Zeeland gehandhaafd zou blij-
ven.39 In de Tweede Kamer was het onder anderen Johan Brautigam,
vakbondsvoorman en gemeenteraadslid voor de sdap in Rotterdam, die
zich opwierp als pleitbezorger van het behoud van staatssubsidies aan
rederijen. Brautigam was ook secretaris van de Centrale Bond van Tran -
sportarbeiders. Anton Kröller betaalde Johan Brautigam in die tijd privé
een bedrag van tienduizend gulden.40

In hetzelfde jaar ontfermde Kröller zich financieel over de Hol land -
sche Stoomboot-Maatschappij, de Amsterdamse rederij waarmee hij tot
het begin van de oorlog in kartelverband op Londen en Hull had geva-
ren. De rederij had jarenlang onder directie van reder Boudewijn Nier -
strasz gestaan, die als Tweede Kamerlid in het laatste jaar van de oorlog
Kröller zo fel bekritiseerd had tijdens het debat over de voedselvoorzie-
ning. Na de oorlog had ook de Hollandsche Stoomboot-Maat schap pij
haar vloot fors uitgebreid en daarnaast het ambitieuze plan opgevat om
een Nederlandse lijn op West-Afrika te openen. Ook hier was Karel van
Aalst commissaris en financier.41

De Hollandsche Stoomboot Maatschappij verslikte zich eveneens flink
in haar expansie en raakte in financiële problemen. Müller & Co ver-
strekte ook de Hollandsche Stoomboot Maatschappij anderhalf miljoen
gulden krediet, en verkreeg wederom de directie toegewezen. Boude -
wijn Nierstrasz was al in 1921 afgetreden als bestuursvoorzitter en com-
missaris geworden.42 En zo waren binnen twee jaar tijd de Koninklijke
Hollandsche Lloyd, de Koninklijke Maatschappij Zeeland en de Hol -
land sche Stoomboot Maatschappij Kröller als overrijpe appels in de
schoot gevallen, en gaf hij zijn aloude tegenvoeter Karel van Aalst het
nakijken.43

Nu Kröller de macht over de voornaamste rederijen op de Noordzee
bezat, vatte hij ook de kartelbesprekingen met de Engelsen weer op,
want na de oorlog was de concurrentie daar heviger geworden dan ooit
tevoren. Aan de commissarissen van zijn scheepvaartmaatschappij ver-
telde Kröller dat hij door de financieringsovereenkomsten met de twee
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Noordzeerederijen in staat was in het kartel nu ‘een eerste viool te spe-
len’.44 De socialistische krant Voorwaarts sloeg cynisch gade hoe ‘den uit
de oorlogsjaren bekende distributiedictator Kröller’ de macht op de
Noordzee naar zich toetrok. ‘Voor de overblijvende kleine rederijen in
de vaart op Engeland, zal de concurrentie tegen deze machtige combi-
natie zeer worden verzwaard. Op den duur zal die wel niet mogelijk blij-
ken en zullen ook deze kleine ondernemingen wel door de groote com-
binatie worden ingeslikt of vernietigd.’45

Kröller wekte in die tijd ook de indruk de lijnen die de Amsterdamse
rederijen na de oorlog op West-, Oost- en Zuid-Afrika waren gestart, te
willen bemachtigen.46 Wonderlijk genoeg zei hij daarbij tegen de Am -
ster damse reder Ernst Heldring dat hij zich destijds zeer gepasseerd had
gevoeld door Karel van Aalst toen deze staatssteun had verworven voor
een lijn op Zuid-Afrika.47 Müller & Co had immers een kantoor in Dur -
ban, waar vracht voor Duitse rederijen en voor de Deutsche Ost-Afrika
Linie werd afgehandeld.48 De Nederlandse lijnen op Zuid-Afrika waren
door concurrentie uit Engeland echter vrijwel allemaal verlies gevend,
daaraan had de oorlog niets veranderd.49 Heldring, die zelf grote be-
langstelling had voor de lijn op Zuid-Afrika, noteerde angstig in zijn
dagboek: ‘Het zou het derde zaakje zijn waarin Kröller als dokter op-
treedt, nadat Van Aalst de boel in den modder had laten lopen.’50

Maar Kröllers belang bleek heel anders te liggen. Hij had helemaal
geen interesse om de verliesgevende Afrikaanse lijnen zelf te gaan exploi-
teren, hij wilde vooral voorkomen dat een nieuwe steunaanvraag die
voor ‘zijn’ eveneens nog altijd noodlijdende Koninklijke Holland sche
Lloyd zou doorkruisen. Ook nu weer kon Kröller op de warme steun van
Kamerlid Johan Brautigam rekenen.51 Desondanks wist Kröller bij top-
ambtenaar Heringa de indruk te wekken dat hij hier serieus van plan
was wederom als redder in nood op te treden. Zijn relatie met het depar-
tement was zo innig geworden dat de ministerraad geen beslissing over
overname van de Zuid-Afrikaanse rederij door andere partijen wilde ne-
men zonder Kröllers definitieve standpunt gehoord te hebben. Heldring
concludeerde dat zijn Rotterdamse collega-reder simpelweg ‘in Den Haag
almachtig’ was.52

Anton Kröller bracht nooit officieel een bod uit op de Zuid-Afrika
Lijn, maar buitte zijn verworven positie wel slim uit.Na anderhalf jaar
van schijnbewegingen liet hij de regering weten van zijn aanspraken op
de dienst te willen afzien, mits hij compensatie zou ontvangen voor de
adviezen die hij de regering verleend had. Hij dacht daarbij aan het
hoofdagentschap voor de lijn in Nederland of Durban. Heldring, die geen
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behoefte had aan Kröllers bemoeienissen, ontstak in woede. ‘Je moet
maar brutaal zijn!’ noteerde hij verontwaardigd in zijn dagboek. ‘Aldus
blijkt, wat zoo dikwijls beweerd is, dat het adviseurschap van Kröller
geenszins belangeloos is, ja eigenlijk veil.’53

De grote Rotterdamse zakenman ontfermde zich in diezelfde tijd nog
over een andere zaak van nationaal belang: het koningshuis. Niet dat hij
veel uit te staan had met de monarchie. Over erfopvolging was hij kri-
tisch en hij hield niet van het ceremonieel rondom het koningschap.54

Toen hij vlak voor de oorlog in Parijs was uitgenodigd voor een ontmoe-
ting met koning en koningin George en Mary van Engeland omschreef
hij het galadiner als ‘officieel gedoe zonder eenige of tenminste met zeer
weinig intrinsieke waarde’. Hij verbaasde zich over het enthousiasme in
Frankrijk ‘voor die twee opgedirkte poppen, die Koning en Koningin
van Engeland heeten’.55

Zijn persoonlijke relatie met het Nederlandse koningshuis koesterde
Kröller daarentegen. Hij had ooit, waarschijnlijk voor zijn rol bij het
binnenhalen van de Roemeense staatsrederij in 1897, een portret van ko-
ningin Emma ontvangen met daarop een persoonlijke boodschap. De
foto prijkte jarenlang pontificaal op zijn bureau in Den Haag.56 Ook
prins Hendrik was sinds de eerste kennismaking rondom 1910 een goe-
de bekende van Anton Kröller geworden, al liepen ze zeker niet de deur
bij elkaar plat.57 Van Hendriks intieme vriendenkring, met wie deze ge-
regeld naar Zwitserland reisde, maakte Anton Kröller geen deel uit.58

Berichten over contacten tussen Kröller en de koninklijke familie, zo-
als die over het samen bestellen van wild op de Balkan, vonden in die tijd
altijd wel op wonderbaarlijke wijze hun weg naar de pers.59 De Kröllers
dachten soms ook dat het landgoed Dobbin in Mecklenburg een aardig
stageadres zou kunnen zijn voor hun zoons om te leren over de bosbouw,
maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht.60 Anton en Helene
Kröller spraken onderling meestal met enig dedain over de prins. Toen
hij in 1914 eens spontaan op het kantoor aan het Lange Voorhout was ko-
men binnenvallen, schreef Kröller spottend, dat ‘Z.K.H.[…] in gene-
raalsuniform een kop thee is komen drinken. Hartelijk als altijd en zoo
geheel sans gêne’.61 Desondanks werd de prins door hem met alle egards
behandeld en sinds Kröllers landgoed op de Veluwe in omvang verdub-
beld was en er hij zelf een mooi buitenhuis bezat, werd hij steevast uit-
genodigd voor de jaarlijkse jacht op het Loo. Andersom was Hendrik met
zijn broer Adolf en andere adellijke vrienden een aantal malen te gast op
Sint Hubertus en Groot Haesebroek, bezoeken waar Helene Kröller net
als haar man weinig mee op had aangezien ze het ‘vertoon’ vond en ‘de
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mensen niet prime’.62 Na een bezoek aan de Kröllers thuis in Wassenaar
klaagde ze tegen Sam over de prins: ‘Hij is enorm dik en beweegt zich
moeilijk; soms lijkt het, als of hij moeite heeft de richting te houden en
de beenen naar zijn wil voor elkaar te zetten; hij hoest en hij kucht en
zijn hals zit in een zulke vetlaag, dat hij, wil hij naar rechts of links kij-
ken zijn heele lichaam mee moet laten draaien. Zijn conversatie is gelijk
nul, of hij zegt de ongeloovelijkste [sic] dingen; gelukkig dit keer niet
naar een schuine richting.’63

De conversatie tussen Anton Kröller en prins Hendrik ging echter al
jaren ook over heel andere zaken dan jacht en landgoederen. De prins
had namelijk een levenswandel ontwikkeld die voor het grote publiek
geheim gehouden werd. Met een echtgenote die hem niet toeliet tot
staatszaken maar hem tegelijkertijd beperkte financiële ruimte gaf – hij
kreeg een toelage van honderdduizend gulden per jaar – was Hendrik,
naast het spelen van patience, zijn heil bij andere dames gaan zoeken,
bij voorkeur in het buitenland. Dit bleek een duur tijdverdrijf te zijn,
dat tijdens de oorlogsjaren al bijna tot een koninklijke scheiding geleid
had.64

Koningin Wilhelmina en
prins Hendrik.
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Hendrik liet zich op financieel gebied in hoofdzaak adviseren door
zijn vertrouweling Graf von Bülow, tevens rentmeester van zijn land-
goed Dobbin in Mecklenburg.65 Daarnaast had hij noodgedwongen in
Nederland een select gezelschap van vertrouwelingen geformeerd, van
wie Anton Kröller en de Amsterdamse bankier Karel van Aalst de voor-
naamsten waren. Zij hielpen hem geregeld aan geld om zijn uiteenlo-
pende hobby’s te bekostigen.66 De prins klopte bij hen aan om forse be-
dragen te lenen of anderszins ter beschikking te stellen. Als reden gaf hij
meestal grondaankopen op.67 Het was Hendrik in de oorlog zelfs eens
gelukt om president Gerard Vissering van De Nederlandsche Bank een
financieringsverzoek voor hem te laten doen bij een aantal prominente
Nederlandse bankiers, wat tot grote ontsteltenis bij de laatsten aanlei-
ding gaf.68 Als wederdienst had de prins Karel van Aalst meermaals ver-
zekerd dat hij zich tot het uiterste zou inspannen hem in de adelstand te
laten verheffen.69 Over Kröller circuleerde begin jaren twintig hetzelfde
gerucht.70

De afstand tussen Anton Kröller en prins Hendrik was letterlijk klein.
Het kantoor van Het Rode Kruis aan de Haagse Prinsessegracht bevond
zich op steenworp afstand van het hoofdkantoor van Müller & Co aan
het Lange Voorhout. Hendriks medebestuursleden Van Riems dijk en
Van Es fungeerden daarbij als verbindingsofficieren. Tegenover Van Aalst
had de laatste zich al eens laten ontvallen dat hij de prins ‘zoo’n slecht
 financier’ vond, ‘dat de Koningin hem krap houdt’ en dat het maar goed
was dat hij ‘zulke goede vrienden als Kröller en Van Aalst’ had.71 De prins
had zelfs al een keer midden in de nacht bij Kröller aangeklopt voor
hulp.72

Vermakelijk, maar achteraf bezien ook pijnlijk zijn de herinneringen
van Karel van Aalst aan de bezoeken van de prins. Hij vertrouwde ze toe
aan zijn oorlogsdagboek. De Amsterdamse bankier had het in die dagen
druk met zijn Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij en werd al
weken door een bedelende prins achtervolgd. Hij noteerde: ‘Ik herhaal,
dat ik mijn best doen zal om f 300/m.- [driehonderdduizend gulden]
voor aankoop van bosschen bij elkaar te krijgen, doch dat het zich niet
laat forceeren. Ik zeg: “lieve, beste Koninklijke Hoogheid, laat mij toch
wat met rust, ik heb het zoo druk, het kost mij niets geen moeite om van
een paar Joden een paar ton te krijgen, doch die maken er misbruik van
en dan krijg ik van de Koningin aanmerking.”’ De prins zou daarop
 lachend gezegd hebben: ‘Ik krijg dan ook op mijn kop.’73

Prins Hendrik werkte zich gaandeweg echter steeds verder in de nes-
ten, niet alleen financieel. Begin jaren twintig bleek hij buitenechtelijke
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kinderen verwekt te hebben bij diverse maîtresses en werd hij ook nog
eens betrapt in een Haags jongensbordeel samen met onder meer schrij-
ver Louis Couperus.74 Met koningin Wilhelmina werd afgesproken dat
Hendrik onder toezicht gesteld diende te worden, waarvoor een politie-
chef met bijzondere kwaliteiten gezocht werd. De oude commissaris in
Den Haag ging net op dat moment met pensioen.75 Als opvolger viel de
keuze op de nog jonge François van ’t Sant, die sinds 1916 hoofd van de
politie in Utrecht was geweest. Van ’t Sant kreeg de weinig benijdens-
waardige taak ervoor te zorgen dat Hendriks slippertjes voortaan onder
de pet bleven, hetgeen hem ondanks voortdurende escapades van Zijne
Koninklijke Hoogheid op bewonderenswaardige wijze lukte.76

Het is geen nieuws dat Anton Kröller in die tijd een belangrijke rol
speelde bij het oplossen van de financiële gevolgen van Hendriks demar-
ches. Hij werd te hulp geroepen toen op de Amsterdamse beurs wissels
werden aangeboden die afkomstig bleken te zijn van de prins. Hendrik
had er in Parijs juwelen mee betaald. Kort daarvoor had Kröller in Den
Haag al kennisgemaakt met een dame die geld – een kwart miljoen gul-
den maar liefst – van hem wilde lenen, waarvan hij vermoedde dat het
voor de prins zelf bestemd was. Al snel bleek dat de prins inderdaad drin -
gend om middelen verlegen zat, omdat hij een andere dame in Parijs
forse financiële toezeggingen had gedaan.
Koningin Wilhelmina belandde in een lastig parket, omdat haar man

de thesaurier-generaal van het koninklijk huis eerder had bezworen dat
hij, buiten de wissels, geen andere verplichtingen was aangegaan. Hen -
drik zelf zat met de handen in het haar en was bij Kröller op kantoor in
huilen uitgebarsten. Kröller had zich daarna met de hofhouding van het
koninklijk paar verstaan over de beste manier om de zaken zo discreet
mogelijk af te handelen en werd daartoe in het voorjaar van 1922 ontbo-
den bij de koningin, waarbij hij haar, volgens zijn eigen aantekeningen,
onomwonden te kennen gaf dat Hendriks escapades waarschijnlijk niet
slechts ‘onder den indruk van alcohol of “anderen”’ hadden plaatsge-
vonden, zoals de koningin hoopte, maar dat ‘de oorzaak dieper lag’. Hij
was van mening dat het hier ging om ‘verschijnselen van pathologischen
aard’.77

Kröller, die toch voor zaken in de Franse hoofdstad moest zijn, bood
aan de zaak met de maîtresse van de prins af te handelen, waarvoor de
koningin hem machtiging gaf. Juffrouw Julia Keller, zoals ze heette, be-
weerde een zoontje van de prins te hebben en maakte aanspraak op door
hem toegezegde gelden. Kröller hoorde haar aan. In het verslag dat hij
voor zichzelf van de gebeurtenissen maakte, noteerde hij onderkoeld:
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‘FräuleinKeller maakt geen ongunstige indruk, tenzij het tegendeel blijkt
is aan haar verhaal omtrent het gebeurde geloof te hechten.’ Kröller be-
taalde juffrouw Keller de gevraagde tweehonderdduizend gulden, maar
wist wel het geëiste maandgeld van tweeduizend gulden naar de helft
terug te brengen. Hierna droeg hij waarschijnlijk de zaak over aan
hoofdcommissaris Van ’t Sant die de twijfelachtige eer kreeg zich voort-
aan verder om Hendrik te bekommeren.78

Kröller hielp daarna koningin en prins ook bij het ophouden van de
uiterlijke schijn van een gelukkig huwelijk. In wat achteraf bezien een
goed geregisseerde pr-campagne lijkt te zijn geweest, ging het paar
tweemaal met een schip van Müller & Co op vakantie, waarvan in de pers
uitgebreid verslag werd gedaan. De Batavier vwerd daarvoor door Kröl -
ler ter beschikking gesteld. Helene schreef erover: ‘De koningin gaat
met een van onze Bataviers naar Noorwegen en alles is er voor in de
weer, maar gelukkig is zij zoo verstandig geweest uitdrukkelijk te ver-
langen, dat geen veranderingen voor haar werden gemaakt en dat alle
kosten gedurende de reis voor haar rekening werden gedaan. Kok, lin-
nengoed, boeken, alles brengt zij zelf mee.’79 Geheel tegen het verzoek
van de koningin, hield Kröller echter de hand helemaal niet op de knip,
maar wilde zo goed mogelijk voor de dag te komen met zijn schip. De
Batavier v werd voor de koninklijke cruise geheel gereviseerd. Het Alge -
meen Handelsblad schreef erover:

Er is geen moeite gespaard om aan de koningin het besef bij te brengen,

dat, zij het voor eenige weken, het stoomschip haar volledig domein is.

Alle hutten, die naar den grooten salon voeren, zijn onder leiding van den

heer H.P. Mutters volledig uitgebroken en opnieuw ingericht voor de

nieuwe bestemming. Aan de eene zijde zijn alle hutten en suite ingericht

voor de prinses en haar speciale opvoedster, freule Sloet en voorts voor

mevrouw Röell en haar dochter, terwijl op het einde van deze huttenreeks

dr. Carstens, de kinderarts, die de reis meemaakt, een verblijf heeft

gevonden, met apotheek als anderszins tip top ingericht.

Aan de andere zijde zijn hutten, achtereenvolgens van den Prins en de

Koningin met toilette, garderobekamer enz. Beide reeksen hutten komen

uit in den salon, die onveranderd is gelaten, behoudens dat de meubelen

eenigszins zijn verschikt, ten einde een vleugel te kunnen plaatsen.

In het benedenschip eerste klasse zijn evenzeer alle hutten uitgebroken,

teneinde een-persoonsverblijven te kunnen krijgen voor den hertog van

Mecklenburg en den schilder Gorter, benevens de andere leden van het

gevolg. De tweede klasse is ingericht voor het bedienend personeel,
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terwijl voorts aan de ruimen enkele veranderingen zijn aangebracht, in

verband met het meevoeren van levensmiddelen. De twee luxe hutten op

het bovendek, toegang gevend tot een specialen salon, die voor

huiskamer zal dienst doen, zijn uitgebroken teneinde aan de koningin

aan de eene zijde een werkkamer, aan de andere een schildersatelier te

verschaffen. Een deel van het sloependek eindelijk is tot promenadedek

gepromoveerd, waar met keurige rieten meubelen en tapijten een

bekoorlijk en luchtig zitje is verkregen.

De romp van het schip is opnieuw geheel zwart geschilderd met oranje

biezen. Bij gebrek aan tijd moest worden afgezien van het aanvankelijk

voornemen aan het schip de witte jachtkleur te geven.80

Gezagvoerder van de Batavier v was, zoals gewoonlijk bij dit soort gele-
genheden, de oude kapitein Wilkens, die zojuist 25 jaar bij de zaak was
en die destijds ook de overleden Zuid-Afrikaanse president Kruger naar
huis gebracht had.81 Vanaf de Boompjes deden Kröller en directeur Van
de Roemer van de Batavierlijn, samen met burgemeester Zimmerman,
de koninklijke familie uitgeleide. Zij boden aan de koningin en haar
dochter ieder een ‘in marokijnleder gebonden’ reisjournaal aan met op
de ene een gestyleerde ‘W’ en op de andere een ‘J’. Op de eerste bladzij-
de stond: ‘Batavier v, Dagboek over de reis naar de Noorsche Fjorden
 zomer 1922’.

Koningin Wilhelmina en
Anton Kröller aan boord van
de Batavier v. 
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Prins Hendrik kwam pas later aan boord. Die maakte samen met zijn
broer hertog Adolf eerst nog een toer door de Rotterdamse haven op het
motorjacht Lotos, dat Kröller destijds overgenomen had van Gustav Mül -
ler.82 Een week na het vertrek van de koninklijke familie werd Kröller
geridderd in het Grootkruis van de Huisorde van Oranje.83 Ook de va-
kantie van de Oranjes het jaar daarna naar Engeland ging per Batavier v,
wederom uitgezwaaid door Kröller en Van de Roemer vanaf de Boom -
pjes en teruggekeerd met de Stoomvaartmaatschappij Zee land, waar-
over Kröller sinds kort de scepter zwaaide.84 Naast publieke bevestiging
van de soliditeit van het huwelijk van het koninklijk paar, vormde de
publiciteit uitstekende reclame voor de Batavierlijn, die net hersteld
was van de naoorlogse malaise en pas sinds kort weer dagelijks op Lon -
den voer.
De privéadministratie van Anton Kröller laat geen twijfel bestaan

over zijn betrokkenheid bij het turbulente leven van prins Hendrik. Er
staan in de jaren twintig verschillende vorderingen in – van enige dui-
zenden guldens oplopend tot een ton – onder het veelzeggende kopje
‘Dobbin’ – het landgoed van de prins in Mecklenburg – en onder de na-
men van Hendriks jachtopziener Beijer en rentmeester Montenberg van
kroondomein het Loo.85Het kan daarbij goed zijn dat Kröller terugbeta-
ling door de prins accepteerde in de vorm van grondbezit, zijn favoriete
ruilmiddel. Kröller verwierf in de jaren twintig percelen bij het Udde -
lermeer, gelegen tegen het kroondomein aan maar ver van zijn eigen
landgoed, die een waarde vertegenwoordigden van anderhalve ton.86

Dat Hendriks rentmeester niet van onbesproken gedrag was, bleek ove-
rigens toen hij in 1925 veroordeeld werd tot anderhalf jaar cel wegens
verduistering van gelden van een andere cliënt.87

Het is echter ook vrijwel zeker dat Kröller al betrokken was, en wel-
licht zelfs als arrangeur optrad, bij de overplaatsing van politiechef
Fran çois van ’t Sant naar Den Haag in 1920. Kröller kende Van ’t Sant
waarschijnlijk nog uit de oorlog, toen deze hoofd was van de rivierpoli-
tie in Rotterdam. Het drijvende kantoor van de rivierpolitie lag zelfs af-
gemeerd aan de Müllerpier in de St. Jobshaven in Rotterdam. Van ’t Sant
had zich toen nuttig gemaakt voor de Nederlandse inlichtingendienst
gs (Generale Staf) iii, die vooral met de Engelse geheime dienst samen-
werkte. Hij zou voor de vorm ook contacten met de Duitsers hebben on-
derhouden, maar uit archieven blijkt nu dat hij in die tijd wel degelijk
militair-strategische informatie met de oosterburen uitwisselde en dus
een dubbelspion was.88 Voor de benoeming van Van ’t Sant, die gevráágd
werd te solliciteren, schreef de voormalig hoofdofficier van Justitie van
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Rotterdam Dirk Wolfson een aanbeveling. Wolfson ontving in die tijd
een bedrag van bijna drieduizend gulden van Anton Kröller. Van ’t Sant
kreeg, verspreid over drie jaar, ruim veertigduizend gulden van hem.89

Kröller, die dus zelf nooit op de voorgrond trad en zich slechts bij uit-
zondering liet fotograferen, bleek ook uitstekend in staat de publieke
opinie te bespelen als het zijn eigen imago betrof. Liberale kranten
schreven in die tijd al nooit erg kritisch over zakenlieden, maar door
zijn deelneming in de Haagse krant Het Vaderland wist Kröller zich ver-
zekerd van een eigen spreekbuis als het nodig was. Hoofdredacteur Anton
Humme kreeg vanuit Müller & Co een ‘aanvulling’ op zijn salaris be-
taald.90 Rentmeester Memelink van de familie Kröller sloeg in de jaren
twintig met verbazing gade hoe positieve publiciteit over een koppel
prijswinnende koeien op landgoed De Harscamp gewoon gekocht werd.91

Kröller betaalde in 1917 ook vijftienduizend gulden aan de hoofdredac-
teur van De Stichtse Courant, al is onduidelijk welke wederdienst daar te-
genover stond.92

Dat Kröller ook schrijver Chris te Lintum van het boek Nederland en de
Indiën in de laatste kwart eeuw iets toestopte blijkt niet, maar hij moet een
bijzondere relatie met deze Rotterdammer gehad hebben. Het boek
kwam uit ter gelegenheid van het zilveren jubileum van koningin Wil -
hel mina in 1923 en gaf een overzicht van de hoogtepunten uit de laatste
vijfentwintig jaar cultuur, wetenschap en economisch leven, met heel
veel nadruk op de koloniën. Tussen de kopstukken uit het bedrijfsleven

François van ’t Sant.
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als Van Aalst, Deterding, Vissering, Pierson, Plate en Cremer werd Kröl -
ler beloond met het predicaat ‘de geniaalste’ en werd hij geacht ‘de vleu-
gelen van Mercurius’ te bezitten. ‘Beter dan al onze gebrekkige statistieken
kan een figuur als die van Kröller illustreeren, welke vlucht de Neder -
landsche handel in de 20ste eeuw genomen heeft.’93

In Nederland en de Indiën stond ook: ‘Lette men speciaal op de Rotter -
dammers, dan zag men naast Kröller den energieken Willem Wester man,
den self made man, die de Rotterdamsche Bankvereeniging tot zoo
grooten bloei bracht.’94 En dat was precies hoe de verhoudingen lagen.
Westerman kwam na Kröller, de belangen van de laatste stonden voor-
op. Westerman adoreerde de ondernemer nog altijd en was als was in
zijn handen. Dat bleek ook nog eens bij het eredoctoraat dat Kröller in
1922 ontving van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, de universi-
teit waarvan hij in 1913, vooral vanwege zijn gulle gift, voorzitter gewor-
den was.
Kröller was de eerste eredoctor aan de Rotterdamse hogeschool, maar

net als in 1913 was het niet zijn betrokkenheid bij de wetenschap die
hem deze eer bezorgde. Kröller was een belezen man, die vooral geïnte-
resseerd was in de actualiteit. ‘Weinig mensen lazen de krant zoals hij,’
schreef Sam van Deventer. ‘Het was alsof hij er meer uithaalde, dan er in
stond.’95 Kröller werd bewonderd om zijn scherpte en intelligentie,
maar zelf iets publiceren of zich in het publieke debat mengen, deed de
teruggetrokken zakenman nooit. Wat dat betreft had zijn oude leer-
meester Antoine Plate, die in 1914 eredoctor in Groningen werd, zich
veel verdienstelijker gemaakt met zijn publicaties over de door hen bei-
den zo omarmde vrijhandel.96 Kröller had alleen tijdens de oorlog heel
af en toe een lezing over economie gehouden voor de Haagse Volks -
universiteit, waar zijn echtgenote in het bestuur zat en die ruimte huur-
de in een van zijn eigen gebouwen aan het Lange Voorhout. Kröller
sprak verder nooit ergens.97

In Amsterdamse bankierskringen deed men lacherig over Kröllers
eredoctoraat, waarvoor het initiatief waarschijnlijk was genomen door
Westerman, die lid was van het curatorium van de Nederlandsche Han -
dels-Hoogeschool en die zijn zakenvriend hiermee een plezier wilde
doen.98 Hun gezamenlijke opponent Karel van Aalst had namelijk twee
jaar eerder een Duits eredoctoraat gekregen als dank voor zijn leidende
rol bij het Tredefina-krediet.99 Dr. A. Kreuter, de ambtenaar die bij het
Duitse ministerie van Financiën verantwoordelijk geweest was voor de
afsluiting van de lening, werd door Kröller met enige afgunst omschre-
ven als de man die ‘Van Aalst zijn doctoraat bezorgd’ heeft.100
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Willem Westerman, die naast nog een handjevol genodigden aanwe-
zig was bij het diner na afloop van de promotie, verklaarde Kröller ook
daarbij nogmaals zijn liefde. ‘Op het oogenblik heb ik de eer, dat ik meen
te mogen zeggen, een groot vriend van Kröller te zijn, een eere-pluim op
mijn hoed, die ik verschrikkelijk hoog schat. Ik hoop, dat het heel lang
en altijd zo mag blijven.’101 In zijn eigen toespraak beantwoordde Kröl -
ler de liefdesverklaring van zijn bankier in het geheel niet. Hij reageerde
slechts op Westermans omschrijving van hun zakelijke verbond als ‘sa-
men jagen’. De immer rivaliserende Kröller zei: ‘Je zegt, we hebben sa-
men veel gejaagd; we zijn ook dikwijls samen veel bejaagd geworden.’
Daarnaast maande hij, in de economisch roerige tijden, vooral tot rust
en zelfbeheersing. ‘Wij zijn door den oorlog niet veranderd. Er zijn
menschen, die wij in den oorlog door groote verdiensten gek hebben
zien worden; zóó gek zijn wij nooit geworden. En nu de tijden minder
zijn, moeten wij ook niet zoo gek worden als vele anderen.’102 Anton
Kröller ging voortaan als Dr. A.G. Kröller door het leven, een titel die hij
met trots voerde, en werd sindsdien in verschillende kringen kortweg
aangeduid als ‘Dr. A.G.K.’.103

Opmerkelijk was dat geen van de kinderen van Anton en Helene
Kröller aanwezig was bij de erepromotie van hun vader. De moeizame
verhouding die zij met hun inmiddels volwassen kroost hadden, was er
ondertussen niet veel beter op geworden. Met dochter Helene en schoon -
zoon Paul Brückman was de relatie nog altijd verstoord, al woonden ze
op kosten van vader Anton in een ruim huis in het Haagse Staten kwar -
tier en kregen ze van hem een maandelijkse toelage.104 Helene Brück -
mann was echter verstandig genoeg om haar kinderen niet met haar eigen
conflict te belasten, en tussen de grootouders Kröller en de kleinkinde-
ren bestond dan ook normaal contact. De oudste twee, Hildegard en Ernst,
inmiddels tien en zes jaar oud, kwamen geregeld bij ‘grootmama’ en
‘grootpapa’ over de vloer, al was de laatste zo vaak op reis dat hij zelden
op Groot Haesebroek te vinden was.105 Helene sr. troonde haar oudste
kleindochter ook mee naar tentoonstellingen en veilingen.106

Ook het leven van de oudste zoon van Helene en Anton Kröller was in
de tussentijd in rustiger vaarwater gekomen. Hij was ondanks de aan-
vankelijke bezwaren van zijn moeder getrouwd met kruideniersdochter
Truusje Jesse. Helenes weerstand was geluwd toen Truusje een vriende-
lijke hardwerkende vrouw bleek, die rust wist te brengen in het leven
van Toon.107 Toon en Truusje Kröller hadden inmiddels een dochtertje
gekregen, Marlene genaamd, een samentrekking van de voornamen van
beide grootmoeders. Ze woonden en werkten op de door Berlage ont-



438

worpen modelboerderij De Schipborg in Drenthe. Kunste naar Bart van
der Leck, in dienst van zijn ouders, had voor de agrarische producten
van de boerderij reclamekaarten ontworpen.108

Van daaruit kreeg Toon ook formeel de leiding over het boerenbedrijf
De Harscamp op de Veluwe. In de praktijk bepaalde zijn moeder echter
wat er gebeurde op de boerderijen van de familie Kröller en was Toon
geen werkelijk toegewijd agrariër. In de herinnering van rentmeester
Memelink zou Toon, in een poging personeelskosten te besparen, opge-
dragen hebben de paarden op De Harscamp op zondag geen eten meer
te geven. ‘Die knollen kunnen best een dag zonder,’ meende hij. Maar ook
zijn moeder toonde zich geen al te gevoelige bazin voor het personeel bij
het boerenbedrijf. Zo liet Helene het koppel zwartbonte koeien waar
Memelink op De Harscamp net een prijs mee gewonnen had, doodleuk
verhuizen naar Drenthe, waar ze vervolgens door Toon verwaarloosd
werden. Na een jaar moest Sam van Deventer de situatie beëindigen en
kreeg Memelink het beheer over De Harscamp terug. Toon Kröller trok
zich toen weer terug op De Schipborg, die zwaar verliesgevend was.109

Vergeleken bij Toon was het leven van Wim Kröller spectaculairder.
Hij was in 1920 getrouwd met Else Schäfer, dochter van een tandarts uit
Bloemendaal. Ze was nota bene de secretaresse van zijn moeder, maar
desondanks was ook Else volgens Helene Kröller geen goede partij voor
haar zoon.110 Ze kleedde zich naar haar mening te bloot en liet haar ‘neger-

Modelboerderij De Schipborg in Anloo.
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krullen’ niet goed onduleren.111Helene zelf droeg het liefste hooggesloten
witte blouses en lange donkere rokken. Alleen eind jaren twintig zou ze
kort meedoen aan de Charlestonmode, met blote benen en lage halzen.
Ze was blij toen het modebeeld weer veranderde en ‘die al te korte gekkig-
heid […] weer van de baan’ was en ‘lange mouwen en hooge halzen’ weer
‘reçu’ werden.112 Net als bij Toon was vader Kröller gelatener over de re-
latie van zijn tweede zoon, ook al was hij het met zijn vrouw eens dat het
zijn aanstaande schoondochter slechts om de status van de familie Kröl -
ler te doen was. ‘Wims huwelijk […] daarbij moeten we ons neerleggen,’
schreef hij vanuit een Parijs hotel. ‘Wij kunnen ook niet meer doen, dan
wat wij meenen dat goed is. Laat ons hopen, dat eenmaal getrouwd Elses
eerzucht bevredigd is […]. Bij Toon is gelukkig alles ook beter geloopen
dan we verwachtten.’113

Wim Kröller was na zijn huwelijk door zijn vader naar New York ge-
stuurd om daar de graanhandel te leiden. Sinds de oorlog had Müller &
Co een kantoor op de negentiende verdieping van een wolkenkrabber
op Broadway, op de zuidelijkste punt van Manhattan.114Wim was daar in
de zomer van 1922 op 31-jarige leeftijd president van de board of directors
van W.H. Müller & Co, Inc. geworden.115Maar nog geen vijf maanden later,
de dag nadat zijn vader zijn eredoctoraat had ontvangen, kwam in Den
Haag het bericht binnen dat er ook in New York grote verliezen waren
geleden op graanposities.116 Verliezen die Helene Kröller onmiddellijk

Reclamekaarten ontworpen door Bart van der Leck. 
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toeschreef aan Wims ‘dolzinnigheid in zaken, het groote mijnheer spe-
len op een presidentiestoel bij een totaal gemis van cijfers’. Sam van
Deventer ontving in Buenos Aires een telegram met de opdracht niet te-
rug te keren naar Nederland, maar door te reizen naar New York.117

Maar ook hier is weer de vraag of het terecht was dat zoon Wim de
schuld van het echec kreeg. Hij was weliswaar een brokkenpiloot die het
als zoon van de eigenaar hoog in zijn bol had, maar of hij zonder zijn va-
ders instructies dit soort posities zou innemen, valt zeer te betwijfelen.
Bankier Willem Westerman, die in nauw contact stond met vader Kröl -
ler, had hoogstpersoonlijk besloten het kantoor van Müller & Co in New
York drie miljoen dollar extra krediet voor de transacties te verlenen.118

Zowel in het jaarverslag van Müller & Co als tegenover zijn raad van ad-
vies schreef Kröller de graanverliezen toe aan de langdurige Ameri kaan -
se spoorwegstaking. Hij stelde nu voor de graanafdeling in New York te
sluiten.119

Van alle vier kinderen ontpopte de jongste zoon Bob, tot dan toe altijd
de lieveling van zijn moeder, zich in die jaren echter als het allergrootste
zorgenkind. Met veel bijlessen bracht hij weliswaar zijn lyceum tot een
goed einde, zijn daaropvolgende studie aan de Nederlandsche Handels-
Hoogeschool had hij na een jaar al opgegeven.120 In die tijd beëindigde
zijn vader ook zijn voorzitterschap.121 Anton Kröller verbaasde zich te-
genover zijn vrouw over het gebrek aan gedrevenheid van zijn jongste
zoon. Geïrriteerd schreef hij: ‘Wanneer ik zie hoe anderen opgaan in
studie, in arbeid, dan is mij Bob’s handelwijze onbegrijpelijk. […] Ik be-
grijp niet, dat hij zich zoo in het geheel niet voor Hoenderlo interesseert
en alles, wat daar nog te maken is.’122

In de beleving van zijn moeder was Bob sterk veranderd sinds zijn
diensttijd in Den Haag, maar in werkelijkheid leidde haar jongste zoon
al vele jaren een losbandig bestaan. Op zijn veertiende had Bob kennis
gekregen aan een tweemaal zo oude Haagse prostituee met wie hij zeer
geregeld, maar onbetaald contact had. Op zijn tweeëntwintigste had hij
dertig van dergelijke relaties achter de rug.123 Zijn vriendinnen, die luis-
terden naar namen als Hetty, Jetty en Titty, werden door hem overladen
met cadeaus, waaronder bontjassen en autoritten, waarvoor Bob geld
leende bij woekeraars in de stad. Hij werd ook met enige regelmaat ge-
plaagd door geslachtsziekte. Bij de derde gonorroeaanval was hij zo ern-
stig ziek geworden dat hij het niet meer voor zijn ouders kon verbergen.
Hij had zijn escapades opgebiecht aan zijn vader, die hem onmiddellijk
naar een privékliniek in Leiden stuurde, waar hij wekenlang met morfi-
ne behandeld werd. Bob, die zijn altijd afwezige vader nauwelijks ken-
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de, zag toen pas dat deze ‘een goed hart’ had. Zijn vader betaalde ook de
veertigduizend gulden schuld af die Bob inmiddels in Den Haag had
uitstaan. Voor zijn vrome moeder, die hij verafgoodde, probeerde Bob
zijn ‘zigeunernatuur’, zoals hij het zelf noemde, zoveel mogelijk te ver-
bergen.124

Toen hij begin 1921 door een vriend uit zijn diensttijd werd uitgeno-
digd mee te investeren in een uitvinding in Marseille, was vader Kröller
dolgelukkig zijn zoon naar het buitenland te zien vertrekken. Hij gaf
Bob en zijn vriend ieder een kredietbrief van vijftienduizend gulden mee.
De uitvinding bleek echter helemaal niet te bestaan en de jongens spen-
deerden het geld vooral aan gokken en vrouwen. Toen zij nog eens zes-
tigduizend gulden vroegen voor de vervolginvestering, zocht Kröller zijn
zoon zelf in Marseille op, op doorreis naar een Volken bond conferentie
in Barcelona. Hij trof Bob echter niet aan in zijn hotel. De portier wist te
vertellen dat deze in Monte Carlo zat, maar vader Kröller moest door
naar Spanje.125

Vlak daarna kwam bij Helene in Den Haag het bericht binnen dat Bob
in Monte Carlo geveld was door tyfus en zijn leven aan een zijden draad-
je hing. Helene reisde samen met Sam van Deventer met de auto spoor-
slags af naar de Rivièra. Het werd een dollemansrit. Anton kwam met de
trein over uit Spanje, waarna zij hun intrek namen in Hotel Metropole,
het meest prestigieuze hotel van Monaco. Van Deventer reisde voor graan -
zaken door naar Genua.126

De doodzieke Bob bleek al enige tijd met zijn dubieuze Haagse vrien-
den in het Franse lustoord te vertoeven, waar ze zich hadden gelaafd aan
drank en vrouwen. Ze hadden zich door een chauffeur laten rondrijden
en gokstrategieën uitgedacht voor hun avonden in het casino. Er waren
daarbij echter grote verliezen geleden en schuldeisers achtervolgden hen
nu.
Vader en moeder Kröller huurden twee, en later zelfs drie Engelse

verpleegsters in om hun zoon te verzorgen. Dokters trachtten met kam-
ferinjecties en cocktails van koffie en brandewijn de hevige koortsen te
bestrijden. Bob zag eruit als een lijk, broodmager, met zwarte oogkas-
sen. Zijn vader vergeleek hem met een Christus van Holbein. Even later
bleek Bob ook nog een abces in zijn buik te hebben waarvoor een chirurg
speciaal uit Menton moest komen, die achter in zijn Citroën de operatie-
tafel, zijn instrumenten en het gekookte water meebracht.
Buiten het bezoeken van haar zieke zoon bracht Helene Kröller haar

dagen in Monaco door met het lunchen in restaurants en het schrijven
van brieven. Haar man was zoals gebruikelijk met zaken in de weer, en
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was naar Parijs afgereisd. Het mondaine Monte Carlo beviel de preutse
Helene Kröller in het geheel niet. Ze ergerde zich mateloos aan de los-
bandige atmosfeer die er hing. Ze vond het publiek van laag allooi en
omschreef in haar brieven aan Van Deventer het oord als ‘Sodom en
Gomorra’ en ‘een poel van zonde’. ‘Ik geloof in heel Monte Carlo bestaat
geen fatsoenlijke vrouw.’
Maar minstens zo erg stoorde ze zich aan de gelatenheid van haar

echtgenoot over de gebeurtenissen met Bob. ‘Je kent ook de passiviteit
van Mijnheer en hoe hij je dood kan slaan met generaliserende gezeg-
des. […] Die laisser-aller politiek begint weer en ik hoor weer meningen
als: “men moet geduld hebben, men moet wetenschappelijk denken, de
jongen moet er zelf overheen komen en ik vind nu eenmaal die vrou-
wenkwestie zo erg niet; zij is tijdelijk.” […] Mijnheer gelooft zich de be-
minnende vader en mij de naïeveling tegenover het leven en toch voel ik
dat ik het heel wat markanter zie dan hij.’
Toen hij weer terugkeerde uit Parijs, eiste ze op hoge poten dat Anton

serieus werk maakte van de problemen waarin haar zoon terecht was ge-
komen. Kröller toog daarop met een advocaat naar de plaatselijke politie
om de man die hun zoon in deze ellende gestort had te laten uitzetten
naar Nederland, een actie die geen enkel gevolg had. Op straat in Monte
Carlo ondervond Kröller aan den lijve hoe diep zijn jongste zoon zich in
de nesten had gewerkt. Hij werd aangeklampt door een vrouw die be-
weerde dat ze nog geld tegoed had voor kost en inwoning van de heren,
en door een man die zei het gezelschap wekenlang rondgereden te heb-
ben, en nog op betaling wachtte. Bobs vrienden hadden de schuldeisers
verteld dat diens vermogende vader in Monte Carlo verbleef en dat ze
het geld daar maar moesten gaan halen.
Pas een maand nadat ze hun intrek in het Metropole Hotel hadden

genomen was Bob Kröller weer enigszins op de been en brachten zij hem
voor verder herstel naar het beroemde sanatorium Bellevue van Dr. Otto
Binswanger en diens broer in Kreuzlingen. Hun vader had Nietzsche
nog als patiënt gehad. Bob had aanvankelijk veel last van depressies, maar
voelde zich al snel uitstekend thuis bij de familie Binswanger – vooral
van de losbandige vrouw van dr. Otto was hij zeer gecharmeerd – en dacht
een toekomst te kunnen vinden in de overname van een handel in zijde-
producten van vrienden van hen. Blij om te zien dat zijn zoon initiatief
toonde, had Kröller zich onmiddellijk bereid verklaard het bedrijf voor
ruim zeventigduizend gulden te kopen.127

De dokters stonden, zeer tot ongenoegen van zijn moeder, ook toe dat
Bob af en toe damesbezoek uit Nederland ontving, wat ertoe leidde dat
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hij de rekening gepresenteerd kreeg voor alle schulden die zijn laatste
vriendin bij diverse couturiers en kuuroorden had uitstaan. Dr. Bin swan -
 ger had een optelling gemaakt van de bedragen en deze aan Bobs broer
Wim gegeven, die op bezoek kwam en de schulden afbetaalde.128 De
brieven die de Haagse Jetty aan Bob in Kreuzlingen stuurde, waarin ze
vooral om geld bedelde, werden echter onderschept en gingen linea rec-
ta naar Den Haag, officieel om ze door Müller-secretaris Knegtmans in
het Duits te laten vertalen. De brief waarin Jetty een eerder dreigement
‘dat ik het ’t je vader + z’n vriendjes zou laten weten’ herhaalde, vertaal-
de vader Anton hoogstpersoonlijk op briefpapier van Sint Hubertus.
Hoofd commissaris van politie François van ’t Sant verstrekte Kröller sr.
bovendien alle gegevens uit het strafdossier van Henriëtte Cornelder,
zoals Jetty voluit heette, waarin zij omschreven werd als ‘een gevaarlijke
prostituee, die zich gaarne aansluit bij rijke menschen om er van te ha-
len wat er van te halen is’.129

Bob Kröller werd in Zwitserland onder voogdij geplaatst zodat hij
voorlopig niet kon terugkeren naar Den Haag. Hij zou ruim twee jaar
aan de Bodensee verblijven.130 In december 1922 logeerde hij samen met
de Binswangers een aantal dagen bij zijn ouders op de Veluwe.131 Kröller
sr. bleek later de psychiatersfamilie grote sommen geld geleend te heb-
ben voor de uitbreiding van het kuuroord, die hij, zoals wel vaker, nooit
meer terug zou zien. Zo werd Anton Kröller, die eenvoudigweg over te
veel geld beschikte, grootaandeelhouder in sanatorium Bellevue.132

Bob Kröller (links) in Kreuzlingen met dr. C. Beerli, wiens zijdehandel hij overnam. 
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Rentmeester Memelink zou later schrijven dat Anton Kröller ‘veel
verdriet’ had over het slechte maatschappelijke functioneren van zijn
kinderen, maar hij durfde de schuld daarvan niet bij zijn werkgevers te
leggen. Hij zei onder meer: ‘Eerlijkheidshalve moet worden gezegd, dat
de opvoeding van zulke “rijke” kinderen wel buitengewoon moeilijk 
is, omdat deze niet de behoefte voelen aan te pakken en door de wereld 
– zolang het de ouders goed gaat – op een schandelijke manier worden
verwend.’133Maar feit was dat de kinderen Kröller het product waren van
een extreem bedilzuchtige, neurotische moeder en een uiterst onver-
schillige vader, die de belangstelling voor zijn kinderen verloor zodra hij
merkte dat ze niet functioneel inzetbaar waren in zijn leven. Bij moei-
lijkheden trok hij zonder aarzeling de portemonnee, maar hun per-
soonlijke begeleiding delegeerde hij liever aan anderen. Gouver nan tes,
bijlesleraren, rectoren, rentmeesters, artsen, psychiaters en directeuren
van de firma werden belast met de vorming van zijn kinderen. Sam van
Deventer was in 1909 met Wim meegestuurd naar Bremen om deze te
begeleiden. Het contact tussen vader Anton en zoon Bob in de kliniek in
Kreuzlingen verliep nu via Kröllers persoonlijk secretaris Bastiaan
Knegt mans op het hoofdkantoor in Den Haag.134

Zelfs Helene Kröller beklaagde zich begin jaren twintig bij haar ver-
trouweling Sam over de onverschilligheid en afstandelijkheid van haar
echtgenoot bij de opvoeding van hun kinderen, waarbij ze overigens
volstrekt geen oog bleek te hebben voor haar eigen tekortkomingen. Ze
schreef dat er ‘tusschen ons ouders in dit opzicht nooit overeenstem-
ming is verkregen, dat ik altijd te helder zag en Mijnheer nooit wilde
zien en dat hij zoo alles wat hén betrof opzij schoof, dat ik er eindelijk
niet meer mee aan dorst komen. Men moet zoo ontzettend dapper en
volhardend zijn bij hem en voor een moeder is dat te lastig.’135

Maar hoezeer Helene haar man achter zijn rug ook verwijten maakte
over de opvoeding, beide echtelieden waren te zeer bezig met hun eigen,
materialistisch gedreven ontwikkeling, en misten de bereidheid persoon-
lijk te investeren in de ontplooiing van hun kinderen. Misschien sym -
boliseerden de geschenken die Wim Kröller tien jaar eerder van zijn ou-
ders kreeg bij zijn 21ste verjaardag de opvoeding nog wel het beste. Van
zijn moe der kreeg hij toen een schilderij van Henri Fantin-Latour, van
zijn vader een aandeel in Ouenza.136

Ook begin jaren twintig had Helene Kröller nog altijd weinig aan-
dacht voor haar kinderen. Ze was net als haar man vooral bezig met het
uitgeven van geld aan stoffelijke zaken. De inkomsten die jaarlijks bij de
Kröllers binnenkwamen uit de firma waren in de loop der tijd namelijk
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gigantisch gestegen. Van een ton of twee aan het begin van de eeuw, naar
vier ton rond 1907, gemiddeld vijf tot aan 1914 en zo’n achthonderddui-
zend gulden jaarlijks tijdens de oorlog.137Na de oorlog stegen de inkom-
sten van Anton Kröller naar boven het miljoen. Dat werkte als volgt.
Kröller kende zichzelf ten eerste bij de beursgang van Müller& Co in
1917 een jaarsalaris toe van honderdduizend gulden. Daarnaast speel-
den Kröller, Westerman en Van Tienhoven elkaar doorlopend commis-
sariaten en adviesfuncties toe bij de nieuwe banken en vennootschap-
pen waar zij bij betrokken waren. Willem Westerman had destijds 32
commissariaten, Van Tienhoven 28. Gemiddeld hadden de acht directie-
leden van de Rotterdamsche Bank ieder 17 commissariaten, terwijl dat
aantal bij Amsterdamse banken in die tijd op negen à tien lag. Enige uit-
schieter in de hoofdstad was Karel van Aalst met dertig.138 Kröller bezat
er evenveel, waardoor er aan presentiegelden en tantièmes nog eens
 zeventigduizend gulden binnenkwam.139 Müller & Co betaalde de leden
van haar eigen raad van advies overigens het voor die tijd zeer hoge be-
drag van tienduizend gulden per jaar.140

Maar veel belangrijker dan salaris en tantièmes was dat tussen 1917 en
1920 het kapitaal van Müller & Co vervijfvoudigde. Met zijn uiterst com-
plexe systematiek van overwinsten, getrapte dividenden, superdividen-
den en vergoedingen op oprichtersaandelen ontving Kröller daardoor
vanaf 1919 alleen al negen ton aan winstuitkering uit Müller & Co. Bij -
zonder was dat hij zichzelf daarbij tweemaal dividend toekende. Een -
maal als houder van de gewone aandelen en eenmaal als beherend ven-
noot. De percentages hadden echter betrekking op dezelfde vijf miljoen
aan kapitaal. In totaal maakte Kröller samen met zijn echtgenote, broer
en Sam van Deventer daardoor een rendement van ruim 25 procent op
het familievermogen van vijf miljoen, terwijl de preferente aandeelhou-
ders nooit meer dan 7,5 procent ontvingen op hun 20.141

De Compañia Mercantil Argentina zag haar vermogen groeien van
drie miljoen in 1915 naar maar liefst 37 miljoen in 1920, maar daar werkte
het anders. Müller & Co had nauwelijks meer gewone aandelen in bezit,
die had Kröller grotendeels verkocht. Maar de raad van bestuur en bezit-
ters van oprichtersaandelen – lees: Kröller, Westerman, Van Tien hoven,
Van Deventer en de directeur in Argentinië Alberto Zeller – deelden voor
40 procent mee in het superdividend, waardoor zij alleen al in 1919 bijna
drie miljoen gulden privé onder elkaar te verdelen hadden.142

Samen met nog wat rente-inkomsten op beleggingen kwam er, alles
bij elkaar opgeteld, vanaf 1919 gemiddeld 1,3 miljoen gulden aan inkom-
sten bij de familie Kröller binnen, vergelijkbaar met negen miljoen euro
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nu. Helene Kröller droeg haar bescheiden winstaandeel jaarlijks aan
haar man over, en ontving in ruil daarvoor een eigen inkomen van rond
de dertigduizend gulden per jaar.143

De privéadministratie van Anton Kröller uit die jaren vertelt in detail
waar het geld vervolgens allemaal aan uitgegeven werd.144 De familie
had geen woonlasten. De landgoederen en huizen waren eigendom van
de firma. Een van de eerste zaken die Kröller na de beursgang aan de
raad van advies van Müller & Co meedeelde, was dat ‘de beheerende ven-
nooten vrije woning genieten op Groot Haesebroek en Hoenderlo’. Wil -
lem Westerman, Willem Molengraaff en Piet van Tienhoven namen de
mededeling voor kennisgeving aan.145

Dan werden er sterk wisselende bedragen uitgegeven aan ‘huishou-
ding’. Gemiddeld anderhalve ton na de oorlog. Daaronder viel in ieder
geval het huispersoneel, dat begin jaren twintig sterk toenam en gedeel-
telijk meeverhuisde als de familie van Groot Haesebroek naar Hoen der -
loo vertrok.146 Frau Schulze stuurde de huishouding aan. Zij was tevens
de kokkin van de familie, en dat was haar aan te zien. Zij was zo dik dat
Kröllers schoonzoon Paul Brückmann tegen zijn kinderen grapte dat als
Frau Schulze in bad ging er slechts één druppel water nodig was om de
kuip vol te maken.147 Onder Frau Schulze ressorteerde een kleine schaar
aan dienstbodes en keukenpersoneel. Daarnaast had Helene een eigen
kamenierster, die haar ’s ochtends hielp met aankleden en het kappen

Frau Schulze te midden van het huispersoneel.Rechts Jacob de Jong. 
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van haar haar. Ook Anton had sinds het einde van de oorlog een persoon-
lijke knecht, Jacob de Jong, afkomstig uit Zeeland. Hij was oppasser ge-
weest van Bob Kröller tijdens zijn diensttijd in de oorlog, en deze had
hem bij zijn vader geïntroduceerd. ‘Jacob’ zoals De Jong binnen de fami-
lie kortweg zou worden aangeduid, zou Kröller altijd trouw blijven.148

Jacob en Frau Schulze waren ook twee van de weinige personeelsleden tot
wie Anton en Helene zelf het woord richtten. Tegen dienstbodes die lager
in rang waren, werd niet gesproken. Tuinlieden dienden zich zo veel
mogelijk onzichtbaar te maken, zodra ‘Mevrouw’ op inspectie kwam.149

Hoeveel personeel er in die tijd bij de familie Kröller rond liep, blijkt
wel uit een brief die kleindochter Hildegard Brückmann tijdens een lo-
geerpartij op Groot Haesebroek aan haar moeder schreef. Ze had niet al-
leen nieuwe kleren van haar grootmoeder gekregen, ze waande zich er
ook in ‘Luilekkerland’. ‘Alles is als een sprookje,’ schreef ze. ‘’s Ochtends
als je wakker wordt steek je even je hand uit, trekt aan een zijden koord,
en het licht is aan. Dan rol je vanuit je bed in een al ingelopen vol bad. […]
Als je klaar bent hoef je maar op een stoel te gaan zitten (er staat iemand
achter om hem aan te schuiven) en je begint te eten […].Ben je met eten
klaar […] dan staat daar al iemand met je jas, twee passen verder iemand
met je tas. Je fiets staat voor het huis, de deur wordt voor je opengemaakt
en dan rol je naar school.’150

Er waren minstens twee chauffeurs in vaste dienst voor het uitgebrei-
de wagenpark van de familie. Anton bezat graag het nieuwste model auto
en gaf alleen al tussen 1919 en 1922 jaarlijks gemiddeld 55 duizend gul-
den uit aan zijn wagenpark, bijna vier ton euro’s vandaag de dag.151 In
Hoenderloo had Kröller twee auto’s staan, door Helene omschreven als
‘de reiswagen’ en ‘de grote groene wagen’. Op Groot Haesebroek ston den

Het wagenpark van de familie Kröller voor het dienstgebouw op De Hoge Veluwe. Rechts
Anton en Helene Kröller in de auto voor Sint Hubertus.



448

een Rolls Royce, een Cadillac en een Austro Daimler.152 In Was senaar,
waar de bevolkingsdichtheid door de verstedelijking snel toenam, was
het de familie inmiddels niet meer toegestaan losse vaten benzine te
houden. Anton Kröller regelde met de oliemaatschappij dat er kosteloos
een eigen benzinepomp op het terrein geplaatst werd.153

Zestigduizend gulden gemiddeld per jaar boekte Anton Kröller in
die tijd onder het kopje ‘liefdadigheid enz.’. Details zijn niet bekend. De
moeizaam lopende boerderij De Schipborg van zoon Toon slorpte na
1918 gemiddeld een ton per jaar op. En nadat hij het beheer over de De
Harscamp had overgenomen, maakte ook dat boerenbedrijf een verlies
van zestigduizend gulden per jaar.154Naar de kinderen gezamenlijk ging
ook nog eens zo’n dertigduizend gulden per jaar aan toelages.155

De grootste kunstaankopen had Helene Kröller in 1922 al achter de
rug. Tijdens de gloriejaren van haar man op de beurs, tussen 1917 en
1921, had ze bijna een miljoen gulden uitgegeven aan kunst.156 De impo-
sante kunstcollectie die nog altijd in ‘Museum Kröller’ op Lange Voor -
hout 1 tentoongesteld werd, was, wederom met behulp van kunstadvi-
seur Bremmer, in die periode verrijkt met maar liefst 26 schilderijen van
Vincent van Gogh, waaronder De Zaaier en Aardappelpoters. Daarnaast had
ze haar verzameling verbreed met een aantal kubistische werken van
Juan Gris en Pablo Picasso.157 Een miljoen gulden mag veel lijken, maar
het verbleekt bij het bedrag dat Henri Deterding ter gelegenheid van
zijn jubileum bij de Koninklijke Petroleum Maatschappij bereid was te
be talen voor een geschenk aan het Rijksmuseum. Voor Het Straatje van
Jo hannes Vermeer betaalde hij de Amsterdamse regentenfamilie Six
680 duizend gulden.158

Helene Kröller gaf daarnaast begin jaren twintig heel veel geld uit
aan bouwwerken, op kosten van de firma. Ze was nog altijd hoofd Ge -
bouwen en verantwoordelijk voor de uitvoering van de vele vastgoed-
plannen van haar echtgenoot. Nog tijdens de oorlog was het immense
Holland House aan Bury Street in Londen opgeleverd. Anton had zich
alleen in het begin met het ontwerp bemoeid, omdat hij wilde dat het
pand hypermodern zou worden. Met het oog op de verhuur beschikte
het nu binnenin over verschuifbare wanden. Verder had hij ook, tegen
de zin van zijn echtgenote, besloten een restaurant onder in het Holland
House te maken waar buiten werktijd beurshandelaren van de Baltic
Exchange elkaar konden ontmoeten. Helene vond dat het ‘iets van de
deftigheid wegneemt’, maar had zich tegelijkertijd vertwijfeld afge-
vraagd: ‘Of is dat ouderwetsch?’159 Een medewerker van Müller & Co
schreef over het Holland House: ‘A very fine dug out was prepared in the
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basement which was very popular with the Baltic crowd, including those
who had not hesitated to make scurrilous remarks aboutMüllers.’160

De verhuur van het Londense kantoorgebouw verliep ondertussen
goed. In 1922 kwam er twintigduizend pond aan huurkomsten binnen,
een bruto rendement van zo’n 20 procent, waarvan eenvijfde werd op-
gebracht door Müller & Co zelf. Netto hield Müller & Co jaarlijks zo’n
tachtigduizend gulden over aan haar investering in het Holland House,
en dat smaakte naar meer.161

Over de zeer vooruitstrevende architectuur van het gebouw was ech-
ter lang niet iedereen in Engeland even enthousiast. The Sunday Dispatch
vond het moderne bouwwerk ronduit lelijk. ‘It is supposed to be a mo-
dern block of offices, but might be mistaken for a barracks or a works-
house.’ De Hollandse architect, die niet met naam werd genoemd, werd
zelfs een artistieke gruweldaad verweten. ‘Whoever he was, he has per-
petrated an artistic atrocity in London.’162 Wie het gebouw vandaag de
dag bekijkt, kan alleen maar concluderen dat de Kröllers met het Hol -
land House, begonnen in 1913, hun tijd ver vooruit waren. Een vergelijk-
baar modern gebouw als het Bungehuis in Amsterdam, gebouwd in
 opdracht van eerdergenoemde graanhandelaar Julius Bunge, verrees bij-
voorbeeld pas begin jaren dertig. De beroemde, nog veel modernere Van
Nellefabriek in Rotterdam, in dezelfde tijd.163 Het is jammer dat Helene
Kröller door haar moeizame karakter nooit tot overeenstemming heeft

Het Holland House in Londen.  Ontwerp verhuurbrochure Holland House door Cato 
Berlage.
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kunnen komen met Peter Behrens of Mies van der Rohe over haar muse-
umhuis in Wassenaar, want anders was ze samen met haar man als
Nederlandse pionier van het Moderne Bouwen de geschiedenis in ge-
gaan.
Pas twintig jaar na de oplevering zouden ook Londenaren het moder-

ne gebouw gaan waarderen. Volledig tot zijn recht kwam het moderne
ontwerp van Berlage overigens pas in 1992 toen de tegenovergelegen
Baltic Exchange gesloopt werd. Een grote verzekeraar bouwde toen de
reusachtige blikvanger The Gherkin – de augurk – waardoor het Holland
House aan een open plein kwam te liggen en de bijzondere gevel van
groenig keramiek weerkaatste in het spiegelglas van de nieuwe over-
buurman. Het Holland House heeft vandaag de dag in Engeland een be-
schermde status.164

Het Londense gebouw werd, net als het jachthuis op de Veluwe, overi-
gens niet meer ingericht door Berlage. Helene had de architect tot wan-
hoop gedreven door tijdens de bouw van Sint Hubertus hem steeds weer
tot wijzingen in het ontwerp te dwingen. De buitenmuur van haar eigen
kamer in het huis had ze zelfs weer laten afbreken om de lichtinval te
vergroten. Er moest nieuwe fundering worden aangebracht voor de uit-
bouw die zij wenste. De symmetrie in het ontwerp, die voor Berlage zo
belangrijk was, werd ermee doorbroken.165

Toen het huis bijna klaar was en ze voor het eerst boven in de toren
was geweest oordeelde Helene, kritisch als altijd: ‘Een eigenaardig barsch
Berlage-gebouw met veel moois, maar ook met zijn fouten. Die erin leeft
zal zich naar hem moeten schikken, zijn veel steen en nauwe gangen
moeten accepteren, maar een kunstwerk is het, dat staat onwrikbaar
vast.’166 Om ook haar minstens even kritische echtgenoot ervan te over-

Het interieur van het Holland House (Berlage).
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tuigen dat Sint Hubertus een artistiek meesterwerk was nam ze haar
kunstadviseur Bremmer mee ‘als bliksemafleider’. ‘Hij kan Mijnheer zoo
veel beter overtuigen, dat Hubertus toch een kunstwerk is.’167

Maar Anton Kröller mocht dan in familieverband kritisch zijn over
Sint Hubertus, zijn eerste gasten leidde hij graag en enthousiast rond
over zijn reusachtige landgoed en door het bijzondere jachthuis. Daar -
bij schroomde hij niet de eer op te eisen van de vele fijne details van het
Gesamtkunstwerk van Berlage. Dit weer tot grote ergernis van Helene, die
haar man weliswaar alle lof toezwaaide voor ‘de grootsche opzet’ en ‘het
geniale van de zaak,’ maar ‘al die kleinigheden gaan toch buiten hem
om’.168

Hoewel zijn contract nog officieel tot 1923 liep, stoorde Berlage zich
dermate aan de bedisseling door Helene Kröller dat hij, toen hij het aan-
bod kreeg een museum voor de gemeente Den Haag te ontwerpen, zijn
knopen geteld had en was opgestapt.169 Anton, die jarenlang de moeiza-
me verstandhouding tussen de architect en zijn vrouw had kunnen ga-
deslaan, maar zich de moeite bespaard had hierin verandering te bren-
gen, nam het vertrek van Berlage gelaten op. Hij zei tegen Helene dat hij
weliswaar haar opstelling jegens de architect ‘wat al te principieel’ had
gevonden, maar hij was tegelijkertijd opgelucht: ‘Ik ben blij dat B. weg
is. Het is dan een groot kunstenaar, maar persoonlijk een gluipert [sic],
die in de gesprekken ja en amen zegt en achter je rug er geen notitie van
neemt en zijn gang gaat. En au fond niets van ons moest hebben.’ Een
eventuele rechtszaak zag hij met vertrouwen tegemoet.170

Ook kunstenaar Bart van der Leck, die sinds 1914 in dienst was bij
Müller & Co, verbrak in die tijd zijn contract. Hij voltooide tijdens de
oorlog zijn glas-in-loodraam voor de mijnbouwmaatschappij in Den
Haag, en had daarna Berlage bijgestaan bij de keuze van de kleuren voor
Sint Hubertus en het Holland House.171 Hij ontwierp tegelijkertijd een
uiterst modern affiche voor de Batavierlijn, dat later in de collectie van
het New Yorkse Museum of Modern Art zou worden opgenomen.172 Zijn
bezoeken aan de ertsmijnen van Müller & Co in Zaccar hadden hem bo-
vendien hemgeïnspireerd tot zijn Compositie 1916, no.4.
In navolging van Piet Mondriaan, met wie hij eerder samen betrokken

raakte bij het tijdschrift De Stijl en van wie Helene op advies van Brem -
mer eveneens werk was gaan kopen, gaf ook Van der Leck zijn werken
zakelijke titels. Compositie 1916, no.4, dat beter bekend is als Mijn trip tiek,
was een vergaande reductie van de schetsen die Van der Leck gemaakt
had tijdens zijn bezoek aan de mijnen. Door de oorspronkelijke, figura-
tieve beeltenis steeds verder met wit in te kleuren, bleef slechts een ver-
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zameling felgekleurde streepjes over, waar met moeite de oorspronke-
lijke mijningang in te herkennen was. De in wit afgebeelde abstractie
werd aan beide zijden geflankeerd door twee reducties in zwart, die
mijnwerkers onder de grond moesten voorstellen.173 (Afb. iii)
Wat financier Anton Kröller van deze abstracte voorstelling van zijn be-

zittingen vond is niet bekend, maar zeker is dat zijn echtgenote steeds
meer moeite kreeg met de toenemende onherkenbaarheid van de onder-
werpen in het werk van Van der Leck, hetgeen ze hem ook onomwonden
liet weten. Voor Van der Leck, wiens werk daarna nog wel aangekocht zou
worden door de Kröllers, was dit het moment om zijn mecenas de rug
toe te keren.174

De inrichting van het Holland House werd, evenals de laatste afwer-
king van jachthuis Sint Hubertus, verzorgd door de nieuwe architect
Henry van de Velde, een bijna zestig jaar oude Belg, die een succesvolle
carrière in het groothertogdom van Weimar achter de rug had. Daar was
hij aan het begin van de eeuw heen getrokken en had hij zich ontwik-
keld tot een ware Duitse society-architect en -ontwerper. Autodidact en
multi-talent Van de Velde had sindsdien alles ontworpen wat er maar te
bedenken viel. Huizen, interieurs voor woningen en winkels, typogra-
fie, boekomslagen, stoffen, kleding, lampen, serviezen, bestek, vazen,
barometers, briefopeners en nog vele andere gebruiksvoorwerpen. Met
steeds als uitgangspunt dat vorm functie moest volgen, schiep de pro-
ductieve Van de Velde een rijk en divers oeuvre. Stuk voor stuk elegante,
sierlijke ontwerpen met altijd weer de vloeiende, op de natuur geïnspi-
reerde lijn. Op en top Art Nouveau, maar altijd functioneel.175

Tijdens de oorlog was Van de Velde als Belg echter persona non grata ge-
worden in Duitsland en leefde hij een aantal jaren in ballingschap in
Zwit serland. Terwijl hij na de oorlog zijn huis in Weimar aan het leeg-
ruimen was om terug te keren naar België, ontving hij een brief van
Anton en Helene Kröller om Berlage op te volgen als huisarchitect. Voor
Van de Velde, die belastingschulden en geldproblemen had, kwam de
vaste betrekking als geroepen.176

Helene Kröller was dolgelukkig met haar nieuwe architect. Aan Sam
schreef ze: ‘Van de Velde is een man die met je leeft, die met je wil schep-
pen en die voelt wat je bedoelt. […] Hoe heb ik het zo lang met Berlage
uitgehouden.’ Haar kunstadviseur vatte het verschil in souplesse tussen
de beide architecten bondig samen als: ‘Berlage is protestant en Van de
Velde katholiek.’177 Henry van de Velde was in eerste instantie aangeno-
men om een nieuw museum te ontwerpen, en hoewel Berlages laatste
tekeningen uitgingen van De Hoge Veluwe als locatie, liet de eeuwig
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twijfelende Helene hem toch eerst weer een ontwerp maken voor een ge-
combineerd museum en woonhuis in Wassenaar. Anton, die zeer op zijn
privacy gesteld was, zag een combinatie woonhuis-museum nu echter als
een te grote inbreuk op zijn privésfeer en keurde het ontwerp alsnog af.178

Maar Van de Veldes opdracht was niet alleen de bouw van een muse-
um, hij was net als Berlage aangenomen om zich te ontfermen over de
snel groeiende onroerendgoedportefeuille van Müller & Co. Kröller had
namelijk uit angst voor inflatie intussen besloten het kapitaal, dat hij
onder het mom van ‘ruilverkeer op groten schaal’ in 1920 bij zijn beleg-
gers had opgehaald, deels te investeren in nieuw onroerend goed. Kröl -
ler schreef later aan zijn preferente aandeelhouders: ‘Het goede resul-
taat met de stichting van een eigen kantoorgebouw te Londen voor onze
zaken aldaar verkregen, deed ons overgaan te Amsterdam, Antwerpen,
Luik, Hamburg en Essen gebouwen aan te koopen en in te richten. Ook
te Parijs zal dit voorbeeld dienen te worden gevolgd.’179 Hij had toen al
voor een half miljoen gulden panden in Essen, Hamburg en Krefeld ge-
kocht, en voor anderhalve ton in Luik, Antwerpen en Ruhrort. Ook in
Parijs werd voor bijna zes ton een nieuw gebouw aangeschaft aan de
Quai d’Austerlitz met uitzicht op de Seine.180 In Londen kocht Kröller
een tweede havencomplex erbij, de Morocco and Eagle Sufferance Wharves,
in een nieuw havengebied, iets verder in oostelijke richting dan zijn
Custom House and Wool Quays, maar nog net vóór de Tower Bridge.181

Zonder medeweten van zijn raad van advies verwierf Kröller ook nog
voor een kwart miljoen een stuk grond in Den Haag. Het lag op de hoek
van de Oostduinlaan en de Groenhovenlaan, precies tussen het nieuwe,
kolossale hoofdkantoor van de Koninklijke Petro leum Maatschappij
van architect Van Nieukerken en de plaats waar verzekeringsmaatschap -
pij De Nederlanden van 1845 door Berlage een nieuw gebouw liet neer-
zetten. Waarschijnlijk was ook Kröller van plan op deze prestigieuze
plek op termijn een nieuw Nederlands hoofdkantoor voor Müller & Co
te laten verrijzen, of in ieder geval een groot kantoorpand à la het
Holland House. Hij had de grondaankoop goed weggestopt in Müller’s
Algemeene Exploitatie Maatschappij, die zelf geen eigen raad van com-
missarissen had, en waarvan de raad van advies van Müller & Co alleen
sporadisch totaaltellingen zag.182

Ook nu weer bemoeide Kröller zich niet of nauwelijks met de uitvoe-
ring van de bouwplannen. Hij trok slechts het geld aan en nam de inves-
teringsbeslissing. De aankoop van de panden liet hij over aan een mede-
werker van de nv Nederlandsche Aannemings Maatschappij v/h H.F.
Boersma, waarin hij een deelneming had genomen.183 De verbouwingen
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moesten geleid worden door de nieuwe architect. Helene werd als hoofd
Gebouwen geacht dit alles te coördineren. Ze werd bijgestaan door Sam
van Deventer, die niets liever deed dan zijn ‘Mevrouwtje’ helpen bij het
opbouwen van haar kunstcollectie en het ontwikkelen van gebouwen.
Van Deventer werd ook commissaris bij bouwbedrijf Boersma.184 Voor
de oorlog had hij al eens tegen Helene gezegd, zich erop te verheugen
haar als ‘vleugeladjudant’ bij de bouwactiviteiten terzijde te mogen
staan, maar door de oorlog, waarin hij de hele wereld over gestuurd was,
was daar niet veel van terechtgekomen.185 En ook nu weer dreigde de
chaos die zijn baas bij Müller & Co veroorzaakte, hem van zijn werkelij-
ke passie af te houden.
Henry van de Velde toog enthousiast aan het werk. Hij voorzag het

oude kantoor van de Batavierlijn aan het Willemsplein in Rotterdam
van een nieuw interieur. Het moderne logo dat hij eveneens voor Müller
& Co ontwierp werd daarbij ingelegd in de vloer.186 (Afb. iv) Ook de herin-
richting van het passagiersschip Batavier v voor de koninklijke vakantie
naar Noorwegen vond plaats onder leiding van Van de Velde.187 De Bel -
gische architect was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het pas-
sagekantoor aan de Coolsingel, waar Müller & Co klm-tickets verkocht
voor vertrek van de vliegvelden Waalhaven en Schiphol.188 Het was het
enige wat Müller & Co overgehouden had aan Kröllers betrokkenheid
bij de oprichting van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Net als
alle lucht vaartmaatschappijen in Europa had het bedrijf een moeizame
start en moest er telkens geld bij.189 Het landgoed Maaldrift had Kröller
twee jaar goed kunnen verhuren als eerste landingsbaan voor de klm,
maar daarna waren de twee officiële luchthavens geopend.190 Zijn deel-

Logo en interieur 
kantoor Müller & Co in
Rotter dam, ontworpen
door Henry van de Velde.
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neming in klm schreef hij begin jaren twintig volledig af.191 Zijn com-
missariaat behield hij evenwel tot het eind van zijn leven, maar net als
bij Hoog ovens was het Frits Fentener van Vlissingen die zich intensief met
de bedrijfsvoering bemoeide.192 Kröller had Karel van Aalst afgetroefd
bij de oprichting van de luchtvaartmaatschappij, en daarna voor Müller
& Co het maximale eruit gehaald. Hij had geen verder belang meer bij de
deel neming.
Van de Velde voorzag het nieuw verworven kantoorpand van Müller

& Co in Essen van een moderne gevel. Ook de gebouwen in Amsterdam,
Luik en Parijs werden door hem onder handen genomen.193 Op de perce-
len die de firma in erfpacht had in de Rijnhaven in Rotterdam verrezen
van zijn hand moderne opslagloodsen voor Elders & Fyffes, de bananen-
importeur voor wie Müller & Co de vracht afhandelde.194 Voor het Hol -
land House werd naast meubilair een wandkleed ontworpen waarop de
namen van alle locaties van Müller & Co vermeld waren rondom een ge-
stileerde boom. ‘W.H. Müller & Co groeit,’ stond er veelzeggend in het
Latijn onder. 195

Op het agrarisch bedrijf De Harscamp verrees van Van de Veldes hand
een nieuwe boerderij met gestileerde toegangspoort. Aan de rand van
De Hoge Veluwe werd landhuis De Witte Raaf gebouwd, bedoeld voor
gasten. Van de Velde ontwikkelde samen met een Duitse fabrikant in-
klapbare houten arbeiderswoningen, waarvan een aantal op de Veluwe
en in Drenthe geplaatst werden. Voor zijn eigen familie bouwde hij op
de terreinen van de Kröllers in Wassenaar een houten prefab villa, die hij
De Tent noemde en die eveneens bedoeld was voor serieproductie.196

Voor het landgoed op de Veluwe ontwierp Van de Velde een tuin met

Interieur van het Holland House (links tafel en stoelen, rechts wandkleed), ontworpen 
door Henry van de Velde.
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een stenen bank ter nagedachtenis aan president Steyn van de voormalige
Zuid-Afrikaanse Republiek, die in 1916 was overleden. Tegelijkertijd
verrees op de Veluwe het reusachtige beeld van generaal Christiaan de
Wet. Kunstenaar Joseph Mendes da Costa, eveneens via Bremmer onder
contract geplaatst bij de familie Kröller en als beeldhouwer al goed ver-
tegenwoordigd in Helenes collectie, had het al tijdens de oorlog ontwor-
pen.197 De generaal uit de Boerenoorlog werd toen net ontslagen uit de
gevangenis in Zuid-Afrika. Hij had met zijn oude strijdmakkers een
staatsgreep voorbereid. In 1921 verrees op de Veluwe een vervaarlijke De
Wet staand op een metershoge pilaar. De grote ronde sokkel onder het
beeld was een burcht waarin De Wets medestrijders uit de Boerenoorlog
– allen individueel herkenbaar – met het geweer in de aanslag stonden.198

Via Henry van de Velde raakten de volstrekt a-muzikale Kröllers ook
nog kortstondig betrokken bij plannen voor een nieuwe, moderne con-
certzaal in Utrecht. Op Sint Hubertus stond wel een grote zwarte vleugel,
maar daar werd nooit op gespeeld. Hij diende vooral als bloementafel.199

Toegangspoort tot modelboerderij De Harscamp. Rechts Van de Veldes woonhuis 
‘De Tent’ in Wassenaar.

Standbeeld van generaal De Wet en de president Steynbank.
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De indruk bij de initiatiefnemers van het Utrechtse gebouw bestond dat
deze mecenassen bereid zouden zijn de hele zaak te financieren. Toen
Helene Kröller echter zelf aanschoof bij de besprekingen zei zij alleen
haar architect te willen uitlenen om bepaalde versierselen aan het ont-
werp toe te voegen. Daarmee verdween het plan weer van tafel.200

Sam van Deventer, die met zijn vierendertig jaar inmiddels een kapi-
taal salaris genoot van vijftigduizend gulden en die jaarlijks nog eens
tussen de tachtig- en negentigduizend gulden voor zijn overige verrich-
tingen voor de familie Kröller en hun concern ontving, plus het divi-
dend van een paar duizend gulden op zijn ene aandeel Müller & Co, be-
gon eveneens enthousiast gebruik te maken van de diensten van Henry
van de Velde.201 Hij liet de architect het koetswerk ontwerpen voor een
Mercedes, waarvan hij de carrosserie in Duitsland had besteld.202 En hij
maakte plannen om Van de Velde boekbanden te laten ontwerpen voor
zijn favoriete literatuur. De Hubertus Verlag, zoals Van Deventer zijn lite-
raire activiteiten zou noemen, gaf later sprookjes uit Duizend-en-één-nacht
uit enDie Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke van schrijver en
dichter Rainer Maria Rilke. Tientallen relaties van Van Deventer kregen
een exemplaar van de boeken toegestuurd.203 Toen in 1924 Van Deven -
ters hondje Schufterl overleed en begraven werd op De Hoge Veluwe,
was waarschijnlijk ook het ontwerp voor het gestileerde grafsteentje van
de hand van Van de Velde.204

Sam van Deventer met zijn door Henry van de Velde ontworpen Mercedes. Naast hem 
Helene Kröller-Müller. Achterin Thylla van de Velde.
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In 1920 zette de architect zich aan een nieuw ontwerp voor een muse-
um op de Veluwe. Al in de tijd van Berlage had Helene de Fransche Berg
uitgekozen als ideale plaats voor het gebouw, centraal gelegen op het
landgoed. Het was de enige echte heuvel op het uitgestrekte terrein en
daarmee ook meteen de moeilijkste en duurste bouwlocatie. Van de Velde
borduurde voort op het ontwerp van Berlage, waarbij het museum op
organische wijze moest versmelten met de berg. Overtuigd van de on-
uitputtelijkheid van de middelen van de familie Kröller liet hij vervol-
gens bij de uitvoering en inrichting zijn artistieke fantasie volledig de
vrije loop. Het betonnen skelet van gebouw, toegangspoort en terrassen
moest bekleed worden met grote, op maat gemaakte bouwelementen
van Maulbronner zandsteen, die bij een steengroeve in Duitsland be-
steld werden. De steensoort benaderde volgens hem het dichtst de kleur
van bloeiende heide in de zomer.205

De vele zalen van het museum zouden ieder hun eigen karakter krijgen
door de wanden afwisselend te bekleden met keramiek, marmer, gra-
niet of katoenen fluweel. Op de vloeren kwam rubber in bijpassende
kleuren. Grote granieten trappen, omringd door wanden met een ge-
waagd, uit keramiek vervaardigd groen-paars streepmotief, zouden be-

Henry van de Velde toont zijn
 ontwerp van het museum.

Rechts: de eerste bouw -
activiteiten van het museum.



459

zoekers naar de eerste etage leiden. Ook in de centrale Van Goghzaal
kwam de kleur geel terug in vloer, plafond en pilaren, maar werd nu af-
gewisseld met groen. Lampen, smeedwerk en sanitair zouden later door
Van de Velde speciaal ontworpen worden. Het geheel moest een artistiek
spektakel worden zoals alleen grootmeester Van de Velde dat kon be-
denken.206 (Afb. v)
Aan het begin van 1921, vlak voor het debacle met de Compañia Mer -

cantil Argentina, waren de voorbereidingen voor de bouw begonnen.207

In de Fransche Berg werd een sleuf gegraven die de toegangspoort zou
moeten vormen. Betonnen keermuren werden gestort om het zand aan
weerszijden in bedwang te houden. De zandstenen bouwelementen
werden, op maat gemaakt en genummerd, via een smalspoorlijntje naar
de bouwplaats getransporteerd. De fundering voor de terrassen aan de
buitenzijde van de Fransche Berg werd gestort.208 Pas in het najaar van
1921 leverde Van de Velde echter zijn definitieve begroting in die meer
dan zes miljoen gulden bedroeg. Helene Kröller had ‘de zure pil’ van de
architect voor kennisgeving aangenomen. ‘Ik las het en sloeg gauw de
twee bladzijden dicht.’209

1921 was ook het jaar waarin het landgoed zijn voorlopig definitieve
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omvang kreeg. Via een stroman kocht Kröller landgoed De Kemperberg,
het vijfhonderd hectare grote, nog ontbrekende puzzelstuk in het zui-
delijke gedeelte. Verkoper was baron van Tuyll van Serooskerken, die
burgemeester van Zeist werd en de afstand tot zijn landgoed te groot
vond worden. Voor De Kemperberg betaalde Kröller, inclusief het ka-
rakteristieke Noorse landhuis dat Van Tuyll er in 1913 had laten neerzet-
ten, bijna duizend gulden per hectare, haast tien keer zoveel als voor
zijn eerste aankopen in Hoenderloo.210

Nu het landgoed eenmaal zesduizend hectare omvatte, het jachthuis
Sint Hubertus klaar was en het grote museum in aanbouw was, trokken
Kröller en zijn echtgenote bosbouwingenieur Weinhausen uit Duits -
land aan om het park professioneel te gaan leiden. Johan Meme link
mocht voortaan alleen nog maar De Harscamp overzien, een medede-
ling die Sam van Deventer hem moest brengen.211

In die tijd breidde Kröller ook de wildstand van zijn landgoed verder

Edelherten, een moeflon en een kangoeroe op De Hoge Veluwe. Rechtsonder het hertje van 
John Rädecker.
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uit en introduceerde het mediterrane haarschaap de moeflon, die tot dat
moment in Nederland niet voorkwam, maar het op de Veluwe opmerke-
lijk goed zou doen. Ook de door Kröller geïmporteerde kangoeroes over -
leefden goed, maar werden door de perfectionistische vrouw des huizes
als niet passend weer van het landgoed verwijderd. Helene zag de uit-
breiding van de wildstand sowieso met lede ogen aan. Zij was juist van
mening dat het wild de begroeiing alleen maar beschadigde. Rent mees -
ter Memelink was geregeld getuige van gekibbel hierover tussen de beide
echtelieden.212 Helenes weerzin tegen de dieren op het landgoed weer-
hield haar er overigens niet van de Amsterdamse kunstenaar John Rä -
decker voor een van Antons verjaardagen het inmiddels beroemde hard-
stenen beeld van een hertje te laten vervaardigen.213

Er heeft altijd een mare de ronde gedaan dat Anton Kröller op een ze-
ker moment naar een lokale smid is gegaan met de vraag hoeveel zijn
hekwerk per meter kostte. Na het noemen van de prijs zou Kröller ge-
zegd hebben: ‘Doet u mij dan maar veertig kilometer.’ Het leek altijd een
apocrief verhaal, want het was alleen al onwaarschijnlijk dat Kröller,
met zijn sterke neiging tot delegeren en dirigeren, zelf bij een smid zou
zijn langsgegaan met een dergelijk verzoek. Dat laatste deed hij inder-
daad niet, maar het is wel degelijk waar dat opzichter Langejan van
bouw bedrijf Boersma in 1919 samen met de hekwerkleverancier op één
dag negentig kilometer aflegde om al het ‘rasterwerk’ in te meten.214

Terwijl de bouwwerkzaamheden voor het museum in volle gang wa-
ren, ging het met het familiebedrijf steeds verder bergafwaarts. Niet al-
leen was de Compañia Mercantil Argentina in 1921 ineengestort, ook de
nieuwe ondernemingen die Kröller na de oorlog was begonnen, bleken
stuk voor stuk financiële mislukkingen. Het idee voor het bedrijf Ferro -
staal om overtollig Duits spoorwegmaterieel op de wereldmarkt te ver-
kopen, was misschien briljant geweest, de uitwerking was heel wat  minder
gemakkelijk gebleken. Daarbij hielp niet dat er voor twee hoofd kan -
toren gekozen was, één in Den Haag en één in Berlijn, met respectieve-
lijk Müller & Co en Metallgesellschaft als leiding.215

Voor het Haagse hoofdkantoor had Kröller in 1920 een groot pand aan
de Parkstraat gekocht, om de hoek bij zijn eigen hoofdkantoor.216 Ferro -
staal bediende van daaruit aanvankelijk de voormalige geallieerde lan-
den en bestaande bestemmingen van Müller & Co als Argentinië, Spanje
en Amerika, maar naarmate het aantal scheepvaartlijnen onder beheer
groeide, nam ook het aantal vestigingen van Ferrostaal in de wereld toe.
Door de agentuur voor de Deutsch-Australische Dampfschiffs-agwaren
er Indische kantoren bijgekomen. Nu de Koninklijke Hollandsche Lloyd
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aan het palet was toegevoegd werden filialen geopend in Uruguay en
Paraguay. Ook de overige vestigingen van Müller & Co zoals Londen en
Parijs, maar ook Port Saïd en Suez moesten zich met de verkoop van
Duits ijzer en staal gaan bezighouden.217Om zijn macht op de markt voor
machines en spoorwegmaterieel verder te vergroten, had Kröller een be-
lang genomen in de Duitse machinefabriek Orenstein & Koppel. Gute -
hoffnungshütte bezat ondertussen ook een deelneming in Ferrostaal.218

Kröller noemde zijn pogingen de markt naar zijn hand te zetten eufe-
mistisch ‘een belangengemeenschap’.219

Maar het opzetten van een verkooporganisatie van technische pro-
ducten bleek iets geheel anders dan export van massagoederen of het af-
handelen van vracht. Het betekende dat Kröller van de grond af aan een
filialennetwerk moest bemannen met technisch geschoold personeel.
Hij was echter een handelaar, een speculant, een man van grote lijnen,
die weinig belangstelling had voor details. En geduld was niet een van
zijn sterkste eigenschappen.220 Kröller nam de Duitser Alfred Schön -
licht aan om Ferrostaal te leiden, maar die was na een paar jaar de laan al-
weer uit gestuurd. Ook nu weer was het Sam van Deventer die onver-
moeibaar heen en weer pendelde tussen Den Haag, Berlijn en het nieuwe
hoofdkantoor van Gutehoffnungshütte in München.221

Ondertussen stroomde het geld er met bakken uit, want Müller & Co
financierde de handel van Ferrostaal voor, en dat liep niet altijd even
goed af. Sam van Deventer, geloofde zelf allang niet meer in het bedrijf,
maar zijn ‘oude baas’ zoals Kröller zichzelf inmiddels verontschuldi-
gend omschreef, was niet van plan de onderneming op te geven. ‘Ik be-
grijp, amice, dat ferrostaal je mismoedig maakt,’ schreef hij even later
aan Van Deventer, ‘maar het is een kind van ons beiden en dus onze dure
plicht, te trachten het te redden.’222

Ook het avontuur van Müller & Co in Indië liep faliekant fout. Bij de
Amsterdam-Batavia Handelsvereeniging, opgericht om de Duitse lijnen
richting de oost van vracht te voorzien, werd weliswaar enige omzet ge-
maakt in koloniale producten, maar de winst bleef uit.223 Tussen de
 directeur in Amsterdam en die in Indië ontstonden grote spanningen,
waardoor er veel verloop van personeel was.224 Ook nu weer wilde Kröl -
ler Sam van Deventer naar Indië sturen om orde op zaken te stellen.225

Maar toen bleek dat er een grootscheepse fraude had plaatsgevonden
met suikervoorraden, die ook de Bank voor Indië dreigde mee te sleu-
ren, stuurde de Rotterdamsche Bank haar eigen directeur K.P. van der
Mandele naar Soerabaja.226 Zowel de Amsterdam-Batavia Handels ver -
eeniging als de Bank voor Indië moest worden geliquideerd.227
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Ook het Poolse suikeravontuur van Anton Kröller was op niets uitge-
lopen. De fabrieken in Poznan weigerden Müller & Co als tussenhande-
laar te accepteren.228 Suikermaatschappij csmwas evenmin gelukkig met
de samenwerking omdat, zoals dat beleefd werd uitgedrukt, de belan-
gen tussen de beide gelegenheidszakenpartners niet parallel liepen.229

Bovendien was de wereldsuikerprijs ondertussen volledig ingestort. Het
lukte Sam van Deventer en Rinus van Dusseldorp om Müller & Co met
een kleine winst te laten uitkopen. csm zou daarna nog een decennium
met de verliesgevende Poolse fabrieken in haar maag zitten.230

De naoorlogse vleeshandel van Müller-dochter Vianda was evenmin
een succes geworden. In plaats van stijgende consumptie zoals Kröller
zijn beleggers had voorgespiegeld, was de vraag naar vlees juist gedaald.
Europese regeringen dumpten na de oorlog hun oude voorraden bevro-
ren vlees en Deense boeren overspoelden door de daling van de Duitse
mark de Nederlandse markt met vers vlees. Door kartelvorming in Ar gen -
tinië was Kröller daarnaast niet in staat om voldoende bevroren vlees in
Argentinië in handen te krijgen. De geplande bouw van een nieuw koel-
huis in Bremerhaven moest stilgelegd worden.231 Anton Kröl lers vele
naoorlogse ondernemingen opgericht met geld uit een oververhitte ka-
pitaalmarkt, bleken stuk voor stuk war babies te zijn, zoals een financieel
analist het later uitdrukte, ‘een miserabel verschijnsel in een wankele
volkshuishouding, zwak van fundament en veelal met de valse gezond-
heidsblos van een koortslijder’.232

Ondertussen kreeg ook de ertshandel van Müller & Co het steeds
zwaarder. Niet alleen waren de agentuurcontracten allemaal heronder-
handeld, waardoor er minder verdiend werd, tijdens de vroege jaren
twintig werd er ook overal gestaakt in Europa. De ene keer door mijn-
werkers, waardoor de delving stil kwam te liggen, dan weer bij de hoog-
ovens, waardoor voorraden zich opstapelden in de havens.233 De ineen-
storting van de Reichsmark zorgde voor een verdere terugval van de
inkomsten uit Duitse ijzerertsverkopen.234 Tot overmaat van ramp be-
gonnen de Duitsers ook nog eens met het omsmelten van afgedankt oor-
logsmaterieel, waardoor Schrott een geduchte concurrent werd van erts.
Ook Kröller zette in 1921 een schroothandel op, die hij echter even snel
weer beëindigde.235

Müller & Co verkocht inmiddels meer ijzererts aan Engeland dan aan
Duitsland, maar ook daar waren de marktverhoudingen na de oorlog
volledig veranderd.236 De regeringscommissie die tijdens de oorlog in
het leven was geroepen om de kwetsbare positie van de Britse ijzer- en
staalindustrie te onderzoeken, had lering getrokken uit het feit dat in



464

Engeland de particuliere handelaren, Müller & Co voorop, zo’n machti-
ge positie hadden verworven. Zij had onder meer geadviseerd dat de
Engelse hoogovens in de toekomst de krachten zouden bundelen om
hun erts gezamenlijk in te kopen. Het idee was ook dat deze organisatie
zelf eigenaar zou worden van ertsmijnen.237 Letterlijk schreef de com-
missie zelfs: ‘The Committee beg to draw attention to the world-wide
organisation of the firm of Messrs W.H. Müller & Company of the Hague,
which would, in their opinion, form a very useful example for the pro-
posed syndicate to follow.’238 Het was een groot compliment aan het
adres van Anton Kröller als een van Europa’s meest invloedrijke ijzer-
ertshandelaren tijdens de oorlog, maar de oprichting van een centrale
inkooporganisatie in Groot-Brittannië betekende wel dat geld verdie-
nen met ertshandel ook in Engeland veel lastiger was geworden.
In Duitsland tekende zich daarnaast een sterke concentratietendens

af onder de grote ijzer- en staalfabrieken die het leven van de onafhan-
kelijke ijzerertshandelaar niet eenvoudiger maakte. Het verlies van
Elzas-Lotharingen aan Frankrijk, Opper-Silezië aan Polen, en het onder
geallieerd bewind stellen van het Saarland had ingrijpende gevolgen
gehad voor de Duitse metaalindustrie. Sommige staalbedrijven verlo-
ren er een groot deel van hun erts- en kolenmijnenbezit mee.
Maar in plaats van te verzwakken zoals oorspronkelijk het doel was,

versterkten de vredesbepalingen de Duitse metaalindustrie alleen maar
verder. Grote concerns als Mannesmann, Krupp, Thyssen en Gute  hoff -
nungshütte hadden aan de oorlogsindustrie een goedgevulde kas over-
gehouden die daarna nog verder aangevuld werd door schadever -
goedingen die de Duitse staat moest betalen voor de onteigening van
bezittingen als gevolg van het vredesverdrag. Thyssen en Flick fuseer-
den in die tijd met twee sectorgenoten hun staalfabrieken tot het gigan-
tische concern Vereinigte Stahlwerke. Staalbaron Hugo Stinnes en Kröl -
lers zakenvriend Paul Reusch gingen op overnamepad en kozen voor
verticale integratie. Stinnes, die in 1924 onverwacht overleed, bouwde
een conglomeraat dat zich uitstrekte van hoogovens en metaalhandel
tot scheepsbouw, rederijen en de productie van elektrische apparaten.239

Reusch, die oorspronkelijk uit Zuid-Duitsland kwam en daar een groot
landgoed bemachtigd had, kocht de Maschinefabrik Augs burg-Nürn -
berg, beter bekend als man, en nog een aantal andere staalverwerkende
bedrijven in het zuiden en verhuisde het hoofdkantoor van Gute hoff -
nungshütte naar München.240 Kröller was Reusch overigens nog behulp-
zaam bij de uitvoering van zijn nieuwe strategie door tijdelijk als stro-
man op te treden bij het opkopen van de aandelen van Fritz Neumeyer
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ag, een concurrent van man. Kröller kocht voor vijf miljoen aandelen
voor Reusch.241

De concentratietendens had ook tot gevolg dat de staalconcerns
steeds meer eigen mijnen verwierven of, zoals in Zweden, directe rela-
ties aangingen met de grondstoffenleverancier.242 Voor een tussenhan-
delaar als Müller & Co werd het steeds moeilijker een rol van betekenis
te spelen. Alleen aan de verkoop van erts uit eigen mijnen verdiende
Müller & Co nog goed. Maar dat was gedwongen winkelnering, die al
sinds de oorlog gefinancierd werd door steeds verder oplopende kredie-
ten van de Rotterdamsche Bank.243

De mijnbouwmaatschappij van Müller & Co keerde al sinds de oorlog
geen dividend meer uit aan Müller & Co als houder van de gewone aan-
delen. Müller’s Algemeene Scheepvaart Maatschappij kon door de ge-
daalde scheepvaarttarieven en alle grote reddingsacties die Kröller ge-
meend had bij de grote rederijen in Amsterdam en Zeeland te moeten
uitvoeren in 1922 ook geen winstuitkering meer doen.244 Toen Kröller
het tweede miljoen moest storten van zijn deel van de syndicaatslening
aan de Koninklijke Hollandsche Lloyd probeerde hij zich met een
smoesje onder zijn verplichting uit te draaien.245

Bovendien werd Müller & Co na de oorlog aangeslagen voor een mil-
joen aan oorlogswinstbelasting. Kröller had weliswaar een rijksaccoun-
tant aangetrokken om deze belastingaanslagen te bestrijden, maar die
zaak liep nog.246 Ook privé hadden de Kröllers te kampen met een gewel-
dige toename van de belastingdruk na de oorlog. Wat minister Treub

Van links naar rechts: Sam van Deventer, Paul Reusch en Anton Kröller. 
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was begonnen tijdens de oorlog, hadden zijn opvolgers met evenveel
elan voortgezet. Er waren inmiddels inkomstenbelasting, dividend- en
tantièmebelasting, vermogensbelasting en verdedigingsbelasting inge-
voerd om het toenemende staatsapparaat en de zich gestaag uitbreiden-
de sociale voorzieningen te financieren. Probleem voor Anton enHelene
Kröller was dat hun onderneming een commanditaire vennootschap
was, waarbij de vennoten waarschijnlijk privé voor de winsten en bezit-
tingen van de onderneming werden aangeslagen. Daarnaast ging het
belastingsysteem toen nog uit van de fictie dat bezittingen een bepaald
rendement zouden opleveren en dat was bij Müller & Co, met name bij
de twee grote landgoederen, maar inmiddels ook bij veel andere zaken
nu net niet het geval. Daardoor werd Kröller voor tonnen aan belasting
aangeslagen terwijl daar onvoldoende inkomsten tegenover stonden.247

In de loop van 1922 begon het bedrijfsmodel van Anton Kröller, die op al-
lerlei manieren via houdstermaatschappij W.H. Müller & Co jarenlang
een schier oneindige bron van inkomsten had gehad, te haperen.
Helene Kröller vermoedde al langer dat er iets niet in de haak was bij

het familiebedrijf. Direct na het debacle met de Compañia Mercantil
Argentina had ze nog enigszins naïef aan Sam geschreven dat ‘de finan-
ciën vreeselijk in de war’ waren.248 En ze vroeg zich, niet ten onrechte, af
waar toch al die miljoenen van ‘de Mercantil’ gebleven waren.249 Tever -
geefs probeerde ze daarna uit te vinden wat er precies gebeurd was in
Argentinië. Haar man ontweek haar echter en deed er, zoals gebruike-
lijk bij moeilijke kwesties, vooral het zwijgen toe. Toen ze het hem ein-
delijk durfde te vragen, besefte ze dat hij niet van plan was haar de waar-
heid te vertellen. Hij verwees haar steeds naar Sam, die in Argentinië zat.
Van Deventer bleek, ondanks zijn genegenheid voor zijn ‘Mevrouwtje’,
uiteindelijk net iets loyaler aan zijn principaal, van wie hij financieel af-
hankelijk was. Hij verwees haar in zijn antwoorden weer terug naar
‘Mijnheer’. En zo bleef Helene lange tijd onkundig van de precaire posi-
tie waarin het Müller-concern zich bevond.250

In het najaar van 1922 barstte de bom. In de anderhalf jaar dat er ge-
werkt was aan het grote museum was er driekwart miljoen gulden uit-
geven aan bouwmaterialen, het uitgraven van de Fransche Berg, het
plaatsen van de keermuren en de aanleg van de fundering van de terras-
sen. Van de Velde had zijn ontwerp tussentijds wel enigszins versoberd,
maar hij had nog altijd 5,7 miljoen nodig om zijn ambitieuze project te
realiseren.251 Ter vergelijking: dit was ongeveer evenveel als de waarde
van de hele vloot van Müller & Co die op dat moment zo’n tien middel-
grote stoomschepen omvatte.252
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En dat geld was er gewoonweg niet. Kröller had weliswaar in de voor-
gaande jaren veel geld opgehaald op de beurs, hij had het in een verbluf-
fend tempo weer verloren of uitgegeven. De 37 miljoen gulden beurskapi-
taal van de Compañia Mercantil Argentina was verloren door speculatie
of zat vast in overgewaardeerd onroerend goed. De twintig miljoen van
Müller & Co was opgegaan aan wilde naoorlogse projecten en zat even-
eens vast in gebouwen overal in Europa. De vleeshandel had weliswaar
bij de beursgang aan Müller & Co nog geld opgeleverd, maar operatio-
neel maakte het bedrijf geen winst. Het geld van de scheepvaartmaat-
schappij was grotendeels gestoken in zieltogende Neder landse rederij-
en, die daarmee weliswaar voorlopig gered, maar nog niet winstgevend
waren. De mijnbouwmaatschappij leverde, zoals eerder gezegd, al sinds
de oorlog geen dividend meer op.
Het is sowieso de vraag of de winsten die Kröller sinds de beursgang

van Müller & Co aan beleggers getoond had wel op realiteit gebaseerd
waren. Uit de jaarverslagen is dit in ieder geval niet af te leiden. Die cij-
fers waren zeer gecomprimeerd en de begeleidende tekst uitermate vaag.
In 1920 werd er gesproken over ‘een dalende conjunctuur’ en een ‘scher-
pe teruggang der prijzen’, maar tegelijkertijd werd het bedrijfsresultaat
‘bijzonder bevredigend’ genoemd. Nog vreemder was dat Kröller in zijn
jaarverslag over 1921 aan zijn beleggers meldde: ‘In het algemeen blijven
de zaken nog sterk in omvang ten achter vergeleken bij 1913.’ Tegelijker -
tijd toonde hij in 1920, 1921 en 1922 een winst van elf miljoen terwijl deze
in 1913 op slechts 1,3 miljoen gulden had gelegen.253

Ook bij de Compañia Mercantil Argentina was volstrekt onduidelijk
waar het geld aan verdiend werd. Beleggers werden ieder jaar getrak-
teerd op uitgebreide informatie over prijsontwikkelingen op de graan-
markt, om vervolgens te horen dat de exportmogelijkheden beperkt
 waren geweest en het geld in lokale activiteiten (lees: onroerend goed en
graanvoorraden) was geïnvesteerd. Desondanks ook hier ieder jaar flo-
rissante winstcijfers.254

Het heeft er alle schijn van dat Anton Kröller na het overlijden van
zijn interne accountant Nicolaus van der Veen in 1915 zelf het heft in
handen heeft genomen en eigenhandig de winstcijfers is gaan produce-
ren, gebaseerd op individuele gegevens van zijn filialen en dochters.
Waarschijnlijk nam hij daarbij ieder jaar de boekwaarden waarvoor de
dochtermaatschappijen, deelnemingen en panden op de balans ston-
den, herwaardeerde hij deze naar zijn eigen optimistisch goeddunken,
en presenteerde hij de meerwaarde als winst aan beleggers.
De accountantsverklaring bij de cijfers van W.H. Müller & Co was een
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wassen neus. Hendrik Burgmans tekende alleen voor de balans en niet
voor de winst- en verliesrekening, wat al alarmbellen had moeten doen
rinkelen.255 Burgmans zou later ook ruiterlijk toegeven dat hij zijn hand -
tekening eenvoudigweg plaatste onder wat hem door de firma werd
aangeleverd, en zelf de boeken van de onderneming niet controleerde.256

Hij kreeg voor zijn werkzaamheden bij Müller & Co slechts duizend
gulden per jaar, een absurd laag bedrag voor zo’n complexe onderne-
ming en een schijntje vergeleken bij de tienduizend gulden die leden
van de raad van advies ieder jaarlijks ontvingen of de honderdduizend
die Anton Kröller zelf incasseerde.257

De winstcijfers van Müller & Co na de oorlog waren waarschijnlijk
grotendeels verzonnen, de dividenduitkeringen betaald uit de inleg van
beleggers en leningen van de Rotterdamsche Bank. Had Anton Kröller
vóór de oorlog bij zijn mijnbouwmaatschappij al de cijfers moeten flat-
teren om dividend aan de holding te kunnen uitkeren, de naoorlogse
winstuitkeringen bij Müller & Co en de Mercantil waren een regelrecht
piramidespel geworden en dat begon met een haperende kapitaalmarkt
nu spaak te lopen.
Het was echter niet Anton die Helene vertelde dat de bouw van het

museum stopgezet moest worden. Ook nu weer delegeerde Kröller
moeilijke taken aan Sam van Deventer, die zojuist uit Argentinië was te-
ruggekeerd. Kröller zelf was daags ervoor vertrokken naar een Vol ken -
bondvergadering in Genève. Met voor zijn doen ongebruikelijk veel
omhaal en enigszins geveinsd sentiment schreef hij zijn vrouw uit
Zwitserland een lange brief: ‘Sam’s mededeeling, dat hij je had medege-
deeld, dat er geen mogelijkheid was met het museum te beginnen,
kwam mij onverwacht. Ik had liever eerst zelf de cijfers eens bekeken.
Maar nu kan ik de gedachte niet kwijt, dat je ongelukkig bent en moet,
ver weg en op schrift zetten, wat beter mondeling behandeld ware. Ik
heb in den trein aan niets anders kunnen denken en de gedachte, dat ik
uit dit leven zou scheiden met deze teleurstelling voor jou [sic] leven,
wil niet van me.’ Kröller, die een meester was in het manipuleren van
zijn toehoorders, voerde eerst de dramatiek nog wat verder op: ‘En kon
ik met mijn eigen leven de oplossing vinden – gaarne gaf ik het.’ Om ver-
volgens tot de verrassende wending te komen: ‘Maar het is helaas omge-
keerd – wil ik de kans voor je redden dat je een levenstaak geheel zal
hebben vervuld, dan moet ik tijd hebben uit den storm in de haven te
komen.’
Tegelijkertijd moest hem van het hart dat de kosten van het ontwerp

van Van de Velde hem exorbitant voorkwamen. ‘Ik begrijp voorlopig niet
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dat alles en alles een zoo groot bedrag als zes, misschien zeven millioen
daarmede gemoeid zijn,’ schreef hij geprikkeld. ‘Dit is me voorlopig on-
begrijpelijk. Londen, dat toch ook heel wat is’ – Kröller doelde op het
Holland House – ‘kost met den grond nog geen 2½. […] is er dan geen
wanverhouding tusschen prijs van museum en prijs der schilderijen?
Maar,’ vervolgde hij openhartig, ‘al ware vdVelde’s ontwerp slechts de
helft in prijs, zoo zouden we heden toch niet kunnen beginnen.[…] De
Mercantile, onze verkeerde markenpolitiek, de malaise in het ertsbe-
drijf, de enorme toeneming onzer onkosten en daarbij nog de enorme
belastingen, die een verbetering van eigen finantiën – buiten de firma –
onmogelijk maken. Als onmiddellijk gevolg hebben wij gebrek aan geld
en wordt een beroep op derden – banken of publiek – noodzakelijk
zoolang dit niet achter de rug is.’258

Woedend was Helene over Antons huichelachtige brief. Tegenover
Sam verweet ze haar man ‘struisvogelpolitiek’. ‘Mijnheer meent dat het
museum niet in verhouding zou zijn van de verzameling. Hoe zoo niet?
De waarde van de verzameling wordt toch niet bepaald naar het geld dat
men er voor uitgaf? […] Het museumgebouw zou toch het grootste zijn
geweest, wat wij stichtten. Het zou het leidende architectuurwerk zijn
geworden van onzen, maar ook van de toekomenden tijd voor lange ja-
ren. Het zou onze beste daad zijn geweest en wel een zoo voorname, als
maar weinige Nederlanders gepresteerd hebben.’259

In zijn brief uit Genève verzekerde Kröller zijn echtgenote overigens
wel zijn uiterste best te zullen doen om haar museum te realiseren.
‘Lieve ma, geloof dat ik alles alles zal doen wat in mijn vermogen is, om
een uitweg te vinden,’ zei hij. ‘Het worstelen met omstandigheden moet
niet worden opgegeven voor het doodsklokje roept.’260 En die belofte
zou Kröller waarmaken. Onmiddellijk na het stopzetten van de bouw
van het museum ondernam hij nog drie pogingen om met behulp van
de kapitaalmarkt de inkomstenstroom van Müller & Co weer op gang te
krijgen.
Kröller bracht alles administratief in gereedheid om met zijn scheep-

vaartbedrijf een nieuwe aandelenemissie te doen. Maar dat mislukte.
Doordat de masm over 1922 geen dividend meer kon uitkeren, werd een
beroep op de kapitaalmarkt onmogelijk.261 Het euforische beursklimaat
zoals Nederland dat in 1919 en 1920 had gekend zou sowieso nooit meer
terugkeren.262 De luchtbel was in 1921 gebarsten en de Amsterdamse
beurs verkreeg weer normale proporties.263

Vervolgens beproefde Kröller zijn geluk op buitenlandse effecten-
beurzen. Hij probeerde zijn graanhandel, waarvan hij kort ervoor beslo-
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ten had deze te sluiten, nieuw leven in te blazen. Sam van Deventer was
in New York in contact gekomen met graanhandelaar Emanuel ‘Manny’
Rosenbaum uit Chicago, eigenaar van een aantal grote graansilo’s in de
Midwest, die hij aanvankelijk had geprobeerd te slijten aan een coöpera-
tie van lokale boeren. Samen met Müller & Co werd nu de Rosenbaum
Grain Corporation in het leven geroepen waarin de silo’s werden onder-
gebracht. Het bedrijf kreeg een notering aan de effectenbeurs van New
York.264

Rosenbaum moest nu het graan gaan leveren dat Müller & Co in
Europa zou verkopen. Tegen zijn raad van advies, die gedwee instemde
met de transactie, zei Kröller te hopen ‘dat er met Rosenbaum ook iets
zal kunnen worden gedaan ten aanzien van de Mercantil’. Willem Wes -
terman meende dat op deze wijze ‘op een moeilijk moment eene goede
oplossing was gevonden’. Piet van Tienhoven concludeerde tevreden dat
hiermee ‘de vraag van liquidatie van de graanzaken van de firma W.H.
Müller & Co tegelijk van de baan’ was.265Toen Helene van de Ame ri kaan se
plannen hoorde schreef ze hoopvol aan Van Deventer dat ze direct ‘mu-
seum!’ dacht.266 Maar voorlopig leverde de samenwerking geen nieuwe
middelen op. Müller & Co moest eerst anderhalf miljoen dollar op tafel
leggen voor de aankoop van de aandelen.267

Ten slotte werd ook geprobeerd met de haperende handel in bevroren
vlees nieuwe middelen te genereren. Kröller wist via bankier Piet van
Tienhoven een optie te verwerven op een frigorifico, een koelhuis in Las
Palmas, niet ver van Buenos Aires. Verkoper was Lord Vestey, een Britse
slagerszoon die rijk was geworden met vleesimport. Vestey bezat 5 pro-
cent in de River Plate Freight Committee, het Brits-Amerikaans vleeskartel
dat de Argentijnse markt voor bevroren vlees beheerste.268 Samen werd
nu de English & Dutch Meat Company opgericht, die een beurs notering
in Londen kreeg. Vestey bracht zijn frigorifico in, Kröller zijn aandelen in
Vianda en daarmee zijn koelhuizen in Hoek van Holland en Bremer -
haven, alsmede een aantrekkelijk vervoerscontract met de Koninklijke
Hollandsche Lloyd. Maar ook de English & Dutch Meat Company lever-
de Müller & Co vooralsnog geen nieuwe middelen op. Integendeel, Kröl -
lers firma werd juist geacht krediet te verstrekken om de handel van het
Nederlands-Engelse vleesbedrijf voor te financieren.269 Ook de buiten-
landse beurzen boden dus geen soelaas voor Kröllers nijpende financiële
situatie. Zijn spel op de kapitaalmarkt, dat hem vijfentwintig jaar grote
voorspoed had gebracht, was voorlopig uit.
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15 
Vallende sterren en reddende engelen

Tegenover de raad van advies van Müller & Co wist Anton Kröller nog
lang de schijn op te houden dat er niets aan de hand was met zijn con-
cern. Hij had de leden altijd weten te imponeren met succesverhalen uit
het verleden. Resultaten van zijn dochterbedrijven heetten op zijn
slechtst ‘niet onbevredigend’. Over het geldverslindende Australische
zeegrasproject uit 1911 bleef Kröller ook altijd optimistisch. In 1918 sprak
hij: ‘Zelfs indien Duitschland na den oorlog spoedig groote hoeveel -
heden wol kan importeeren, zal er toch steeds behoefte bestaan aan weef-
sels, die, daar zij uit eene combinatie van plantenvezels en wol bestaan,
veel billijker zijn dan producten uit zuivere wol vervaardigd.’ Kröller
zei nu vooral grote groeimogelijkheden in Amerika te zien. In werke-
lijkheid kwam het veredelingsproces van de vezel nooit technisch van
de grond.1

Zelfs aan de bezetting van het Ruhrgebied door Frankrijk in 1923,
 bedoeld om de herstelbetalingen af te dwingen, werd door hem een po-
sitieve draai geven. De haven in Rotterdam lag daardoor weliswaar groten-
deels plat, maar Kröller bleef optimistisch: ‘De mogelijkheid is na tuur -
 lijk niet uitgesloten, dat bij verscherping van het conflict een nieuwe
periode van kunstmatige voorspoed in het scheepvaartbedrijf naar voren
zal treden, zooals wij deze tijdens den wereldoorlog hebben meege-
maakt.’ Bovendien had het filiaal van Müller & Co in Emden nu plotse-
ling veel meer werk.2

Na het verkrijgen van zijn eredoctoraat vergastte Kröller de leden van
raad van advies op een ellenlange monoloog over de wereldpolitiek, die
weliswaar interessant en kernachtig was, maar met de dagelijkse gang
van zaken in zijn onderneming weinig van doen had.3 Nadien was hij
door zijn toenemende aantal diplomatieke adviesrollen ook steeds va-
ker afwezig bij de vergaderingen en liet de honneurs waarnemen door
Sam van Deventer, die gelijkluidende positieve signalen afgaf. Winst -
cijfers zagen de leden van de raad van advies alleen vlak voor de presen-
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tatie van het jaarverslag. Tussentijds werden ze overladen met weinig-
zeggende omzet- en volumegegevens van graan- en ertstransporten en
wisselende aantallen afgehandelde schepen, die echter niets zeiden over
de winstgevendheid van de activiteiten. Uiteindelijk wisten de leden
van de raad van advies van Müller & Co niet veel meer dan wat beleggers
uit de uiterst gecomprimeerde jaarcijfers moesten zien te destilleren.4

Maar terwijl Van Tienhoven, Westerman en professor Molengraaff zich
door Kröller in de luren lieten leggen, begonnen er binnen de Rotter -
damsche Bank langzaam maar zeker tegenkrachten op gang te komen.
Die kwamen vooral uit het Amsterdamse deel van de directie. Yme van
der Meulen, een jonge directeur, afkomstig uit het regionale bedrijf van
de bank, met Amsterdam als standplaats, liet zich in 1922 kritisch uit
over het feit dat Westerman zonder overleg met zijn mededirecteuren
drie miljoen krediet had gegeven aan het Amerikaanse graanbedrijf van
Müller & Co in New York.5 Daniël Ornstein, een directeur die vanaf de
onderste regionen van de bank was opgeklommen, was eveneens ge-
spitst op de relatie met Kröller, en had Van Tienhoven en Westerman al
begin jaren twintig gezegd dat hij vond dat zij te veel samen bekok -
stoofden. Op de stellige mededeling van Van Tienhoven dat de winst
van Müller & Co in 1921 op ongeveer tien miljoen zou uitkomen, vroeg
Ornstein cynisch hoe het dan toch kon zijn dat de onderneming  altijd
een negatief saldo bij de bank had.6 Ook daarna bleef Ornstein de relatie
met Kröllers ondernemingen met argusogen volgen. Over de Mercantil,
die in 1923 met een koers van onder de 20 procent – hij stond ooit op 250 –
een marginaal bestaan op de beurs leidde, maar waar de bank nog altijd
kredieten op had uitstaan, merkte hij op dat ‘elk jaar onze positie slech-
ter wordt. Het verlies wordt elk jaar groter, de kans op winst geringer.
Weegt dit op tegen een mogelijk betere realisatie op lange termijn?’7

Willem Westerman begon intussen de controle over zijn directie
kwijt te raken. Hij was al die jaren als president-directeur vooral gericht
op de groei en grootheid van zijn bank, waarbij Kröller hem graag van
dienst was geweest, maar had nagelaten de overgenomen banken en bij-
behorende leiding ook tot een werkelijk coherent geheel samen te sme-
den. Daardoor waren binnen de directie verschillende kampen ontstaan,
met als sterkste spelers de vertegenwoordigers van de twee ‘hoofdban-
ken’ in Amsterdam en Rotterdam. In een poging hun macht te breken
liet Westerman het eerdergenoemde reusachtige nieuwe, moderne hoofd -
kantoor neerzetten aan de Kneuterdijk in Den Haag, op twee passen van
Kröllers kantoor. Daar zou ‘de Centrale’ komen. Maar tegen de tijd dat
het werd opgeleverd waren Westermans plannen, die continu wijzig-
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den, allang weer veranderd. Het was nota bene Piet van Tienhoven die
tijdens de afwezigheid van Westerman, die op road show was bij beleg-
gers in Amerika, de plannen ongedaan maakte. Het hoofdkantoor van
de bank bleef in Rotterdam.8

Het kwam verschillende malen tot harde aanvaringen tussen de direc-
tieleden en Westerman. De familie Kröller kon daar als intimi geregeld
van meegenieten. Helene Kröller rapporteerde in 1922 aan Sam van De ven -
ter dat er bij de bank ‘einen Krach’ had plaatsgevonden. Ze had in detail
te horen gekregen dat Westerman genoeg had ‘van al dat gecritiseer’,
hoe hij tijdens een vergadering opgestoven was en zijn directieleden had
toegeroepen dat ze voortaan kredietaanvragen maar schriftelijk moes-
ten inleveren, en dat er anders helemaal niet meer vergaderd werd. ‘Ze
hadden de ouden leeuw die in de loop der jaren zoo tam was geworden
blijkbaar toch te veel geplaagd,’ concludeerde ze. ‘De gal was hem over-
gelopen.’9

Anton Kröllers relatie met de Rotterdamsche Bank was al jaren niet
alleen innig, maar vooral ook eenzijdig. De Rotterdamsche Bank had
vrijwel ieder zakelijk initiatief van Kröller gesteund door middel van
aandelen- en obligatie-emissies, door de verstrekking van kredieten en
de oprichting van buitenlandse banken. Kröller nam andersom soms
ook deel in syndicaten van klanten van de Rotterdamsche Bank, maar
behield zich altijd het recht voor de aandelen weer terug te verkopen
aan de bank als de zaken misliepen.10 Bij een van zijn eigen aandelen-
emissies weigerde Kröller het advies van de bank te volgen om de koers
op 90 in plaats van 100 procent te stellen, waardoor de bank met een
groot pakket Müller-aandelen bleef zitten.11

Ergerlijk vonden sommige directieleden van de Rotterdamsche Bank
ook dat Kröller naar buiten toe geregeld de eer opeiste voor het buiten-
landse bankennetwerk. Bij de oprichting van de Bank voor Indië ver-
zocht men hem dan ook vriendelijk of hij zich er ditmaal niet publieke-
lijk over wilde uitlaten. De directienotulen van de Rotterdamsche Bank
vermelden in uiterst bedekte termen: ‘Het was niet gemakkelijk dit te-
genover een persoon als den heer Kröller te zeggen en het was dan ook
duidelijk merkbaar, dat het hem eenigszins onaangenaam aandeed.’12

Het was voor de top van de Rotterdamsche Bank vrijwel onmogelijk
een einde te maken aan de ongezonde relatie tussen met name Willem
Westerman en Anton Kröller. Kröller zat immers zelf in de raad van
commissarissen. Bovendien bestond dit maar liefst 19 man tellende gre-
mium vrijwel volledig uit Rotterdamse zakenlieden, van wie sommige
goede zakelijke banden hadden met Kröller. Kolenhandelaar en reder
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D.G. van Beuningen had zijn leertijd bij hem doorgebracht. Arnold van
den Bergh, van de gelijknamige margarinefabrieken, liet door de Bata -
vierlijn zijn vracht naar Engeland vervoeren. Veel van hen hadden ook
privé deelgenomen in de aandelenemissie van Müller & Co in 1917.13

Maar de druk op de top van de bank nam ook nu weer toe, want in de
loop van 1923 begonnen berichten in de pers te verschijnen over de ver-
wevenheid tussen Müller & Co en de Rotterdamsche Bank. Vooral De
Kroniek, een financieel tijdschrift van de Amsterdamse accountant Alex -
ander Sternheim, berichtte hierover. De koers van het aandeel Robaver
kwam weer onder druk te staan en de problemen van 1921, toen de bank
tijdelijke liquiditeitssteun van De Nederlandsche Bank had moeten vra-
gen, leken zich te gaan herhalen.14

De commissaris die het uiteindelijk aandurfde om Anton Kröller aan
te pakken was Willem van der Vorm, eigenaar van de Scheepvaart en
Steenkolen-Maatschappij (ssm) in Rotterdam. Hij was de belangrijkste
importeur van Engelse kolen in Nederland en net als Kröller een bikkel-
harde zakenman.15 Net als Kröller was Van der Vorm gereserveerd en pu-
bliciteitsschuw, maar qua inborst verschilden de twee Rotterdammers
hemelsbreed. Van der Vorm was daarbij eerder het spiegelbeeld van
Kröller. Hij ontbeerde diens gevaarlijke charme en was in de omgang
eerder lomp, soms grofgebekt en ontactisch. Maar binnen dat ruwe bol-
ster school een tamelijk blanke pit. Van der Vorm was veel oprechter dan
Kröller en had geen dubbele agenda.16 Privé leidde Van der Vorm zelfs
een tamelijk zonderling bestaan. Hij trouwde nooit en woonde alleen
met zijn hondje en een echtpaar dat de huishouding deed in een groot

Willem van der Vorm.
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patriciërshuis aan de Westersingel in Rotterdam. Bij directievergade-
ringen zat zijn hondje naast hem op een stoel.17

Het valt niet uit te sluiten dat Van der Vorm nog een appeltje met
Kröller te schillen had. Tijdens de oorlog was zijn kolentransport uit
Engeland volledig stil komen te liggen. Om zijn bedrijf draaiende te
houden kocht hij kolen in bij concurrent shv, die in ruil hiervoor zijn
vergruizer mocht gebruiken. Uiteindelijk verkocht Van der Vorm eind
1916 zelfs zijn aandelen aan shvmet het recht deze weer terug te kopen,
hetgeen hij begin jaren twintig deed.18 Eind 1917 leek het er heel even op
dat Van der Vorms Engelse kolen zouden worden ingezet om de macht
van Duitsland te breken, maar Kröller saboteerde met succes minister
Treubs pogingen hiertoe.19 Van der Vorm, die zich toen al bij de Rot ter -
damsche Bank had aangemeld om deel te nemen in de beursgang van
W.H. Müller & Co, trok zich op dat moment terug als potentiële aan-
deelhouder.20

Maar naast eventuele persoonlijke motieven ging het Van der Vorm
waarschijnlijk ook om het behoud van de enige grote bank van Rotter -
dam. Marx & Co was immers al gesneuveld. Hij zou zich in latere jaren
nog een aantal malen inzetten om bedrijven voor de Maasstad te behou-
den.21 Om nu een einde te maken aan Kröllers destructieve machtspo -
sitie binnen de Rotterdamsche Bank, stelde Van der Vorm in oktober
1923 voor een nieuw bestuursorgaan te vormen, samen te stellen uit een
 selectie van directeuren en commissarissen, het zogeheten comité van
toezicht. Kröller behoorde hier uiteraard niet toe. Willem Westerman
sputterde aanvankelijk tegen. Hij was bang dat een wijziging in de be-
stuursstructuur een verkeerde indruk bij beleggers zou wekken. Hij wilde
het probleem-Müller & Co liever op meer informele wijze aanpakken.22

Dat deed hij door samen met Van Tienhoven op de eerstvolgende ver-
gadering van de raad van advies van de onderneming kritische vragen te
stellen aan Anton Kröller. Voor het eerst in vijf jaar tijd. Van Tienhoven
vroeg Kröller om naast zijn gebruikelijke omzet- en volumegegevens
ook de winst- en verliescijfers te verstrekken. Hij werd afgescheept met
de vage toezegging dat de resultaten voor de volgende vergadering even-
tueel geagendeerd zouden worden. Westerman, gesteund door de meest -
al zwijgzame professor Willem Molengraaff, vroeg Kröller waarom er de
laatste jaren geen rapporten van de accountant meer waren verstrekt,
waarvan hij zich meende te herinneren dat die er in vroeger jaren waren
geweest. Kröller reageerde als door een wesp gestoken. Volgens hem be-
stonden dergelijke rapporten niet en tekende accountant Burgmans de
balans altijd zonder overlegging van stukken. De meer fijnbesnaarde
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Van Deventer wist de zaak te sussen en vertelde de heren dat hij inmid-
dels opdracht had gegeven de gecombineerde balans van alle kantoren
van Müller & Co op te maken.23 Het was een leugentje om bestwil, want
een gecombineerde of geconsolideerde balans van Müller & Co was er
niet en had ook nooit bestaan.
Maar Van der Vorms nieuwe bestuursgremium kwam er toch, en al

eind oktober 1923 kreeg Anton Kröller bezoek van de bankdirecteuren
Yme van der Meulen en K.P. van der Mandele die kwamen vertellen dat
het zo niet langer door kon gaan.24 De grootste debiteur van de bank was
W.H. Müller & Co’s Algemeene Mijnbouw Maatschappij, die, haar in-
drukwekkende mijnbezit in Algerije, Spanje, Frankrijk, Rusland en
Chili ten spijt, al sinds het begin van de oorlog technisch failliet was en
geen dividend meer aan het moederbedrijf uitkeerde. Er werd nog altijd
keurig dividend betaald aan de preferente aandeelhouders, maar dat
werd gefinancierd met leningen van het moederbedrijf en krediet van
de Rotterdamsche Bank. De totale schuldpositie van het mijnbouwbe-
drijf bedroeg inmiddels meer dan twintig miljoen gulden.25

Een van de oorzaken van de slechte winstgevendheid van de mamm
was dat het bedrijf zulke hoge commissie moest afdragen aan Müller &
Co voor haar rol als verkoopagent. Die bedroeg 5 procent over de erts-
omzet en dat was inmiddels een exorbitant percentage.26 Aanvankelijk
in 1893 had Müller & Co dit percentage ook ontvangen voor de verkoop van
Zweeds ijzererts, maar daar was het al in 1903 verlaagd naar 3 procent, in
1908 naar 2 en vlak voor de oorlog naar 1,5.27 Het was een businessmodel
dat vooral moederbedrijf Müller & Co en daarmee de familie privé ten
goede kwam, maar op den duur niet was vol te houden. De mamm con-
curreerde immers direct met de eigen mijnen van de grote ijzer- en staal-
fabrieken in Engeland en Duitsland. En dan was een verkoopmarge van
5 procent wel een erg hoge vergoeding voor zeer beperkte diensten. Daar -
mee is niet gezegd dat Müller & Co als concern nooit werkelijk geld ver-
diende aan de exploitatie van haar mijnen, maar naarmate de commissie
in de markt daalde terwijl die aan Müller & Co hoog bleef én de winstge-
vendheid van de mijnen zelf onder druk kwam te staan, was er steeds
meer geld van de bank nodig geweest om nog dividend aan de preferen-
te aandeelhouders en rente op de obligaties te kunnen betalen.
Maar er was nog een reden waarom de schulden van de mijnbouw-

maatschappij maar bleven oplopen. Hoewel hij zich altijd zou verzetten
tegen dit imago, was Anton Kröller een speculant in hart en nieren. Hij
was dol op koopjes, troefde graag zijn tegenstanders af en verwierf de ei-
gendom van zijn mijnen dan ook niet altijd op even deugdzame wijze.
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Rechtszaken waren het gevolg en die kostten veel tijd en geld. Boven -
dien was hij zelden bereid om tot een vergelijk te komen, waardoor er
niet alleen langdurige juridische processen ontstonden, maar ook be-
langrijk momentum in de markt gemist werd.
Had Kröller bijvoorbeeld in 1908 een compromis gesloten met zijn

Franse tegenvoeter Abel Carbonel over de Ouenza-mijn in Algerije, dan
was waarschijnlijk in 1910 de spoorweg naar de haven van Bône klaar ge-
weest en hadden ze gezamenlijk nog veel financieel plezier kunnen be-
leven aan de exploitatie van deze rijke hematietmijn in de aanloop naar
de oorlog. Kröller had daarentegen het samenwerkingsproces gefrus-
treerd door hier en daar zand in de machine te gooien, had afgewacht tot
de termijn voor aanleg van de spoorweg verlopen was en had er vervol-
gens in 1913 veel geld voor over gehad om alsnog de volledige macht over
Ouenza in handen te krijgen. De oorlog zorgde daarna voor grote ver-
traging bij de daadwerkelijke aanleg van de spoorweg en het duurde tot
1921 voordat er erts gedolven kon worden.28 Bijna twintig jaar dus tus-
sen de eerste investering en de daadwerkelijke levering van erts. In
Ouenza was inmiddels 5,5 miljoen gulden geïnvesteerd.29

Vol trots en optimisme vertelde Kröller zijn raad van advies in 1922
over de hoge kwaliteit ijzererts die Ouenza nu opleverde. Het was verge-
lijkbaar met het hoogwaardige Campanil Rubio-erts uit Bilbao, waar
Wilhelm Müller ruim veertig jaar terug zijn handel mee begonnen was.
Volgens Kröller had een van de Duitse hoogovensdirecteuren hem ge-
zegd dat het Ouenza-erts ‘die Freude eines jeden Hüttenmannes sein
müsse’. IJzer- en staalfabrieken in zowel Engeland als Duitsland hadden
volgens hem onmiddellijk grote orders geplaatst.30 Voor Kröller was
Ouenza de kroon op zijn positie als ertshandelaar. Hij had nu eindelijk
de grote machtspositie opgebouwd in het superieure hematiet waar-
door hij de prijsvorming van dit erts nog beter kon beïnvloeden.
Maar Kröller had daarbij een ontwikkeling over het hoofd gezien. In

de tussentijd was in Engeland, net als in Duitsland, het Thomasproces
verder doorgedrongen, waarvoor het goedkopere magnetiet uit Zweden
werd gebruikt.31 Door zijn enorme gedrevenheid om altijd maar de baas
te willen zijn, had Kröller het momentum voor een werkelijke machts-
positie in de markt voor hematiet precies gemist. Campanil Rubio, eind
van de negentiende eeuw nog bekend als ‘het rode goud’, was door de
toenemende acceptatie van het Thomasproces veel minder gewild ge-
worden.32

In Kröllers mijnbouwportefeuille zat nog een investering die veel ge-
lijkenis begon te vertonen met Ouenza. De Algarrobo-mijnen in Chili
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waren in 1913 aangekocht met het oog op de opening van het Pana ma -
kanaal. Ook deze concessie, die Kröller samen met Gutehoffnungshütte
verwierf, had hij op gewiekste wijze in handen gekregen. Hij kocht de
Chileense mijnrechten nota bene van zijn Franse aartsrivaal Abel Car bo -
nel. Deze had samen met de Franse graaf Abel Armand kort daarvoor
grote percelen grond gekocht aan de noordwestkust van Chili. Het ging
om de zogeheten Tofo-mijnen, slechts een paar kilometer verwijderd
van de haven, en de iets verder landinwaarts gelegen Algarrobo-mijnen.
Carbonel en Armand leverden de Tofo-concessie volgens afspraak door
aan het met Frans kapitaal gefinancierde hoogovenbedrijf Sociedad
Altos Hornos de Chile, dat de zaak onmiddellijk verpachtte aan het
Amerikaanse staalbedrijf Bethlehem Steel. De Algarrobo-concessie hiel-
den zij echter achter en verkochten deze heimelijk door aan Müller & Co
en Gutehoffnungshütte.33

Het was niet dat Kröller en Reusch destijds niet wisten dat de verko-
pers van de Algarrobo-concessie een vuil spelletje speelden. Uit archief-
stukken blijkt dat ze volledig op de hoogte waren van het feit dat Car -
bonel en Armand bewust een deel van hun Chileense concessies waren
‘vergeten’ over te dragen aan de Sociedad Altos Hornos de Chile.34 Of de
Franse zakenmannen dat deden om zelf het maximale rendement uit
hun investering te halen of dat het een valstrik van Carbonel was om
wraak te nemen op Kröller voor zijn overwinning bij Ouenza, is niet
duidelijk, maar feitelijk gebeurde het laatste. Want direct nadat Müller
& Co en Gutehoffnungshütte de Chileense ontginningsrechten verwor-
ven hadden begon de Sociedad Altos Hornos een proces tegen de verko-
pers, waardoor de overdracht onzeker werd. Kröller en Reusch hadden
dus wel betaald en droegen daardoor de lasten van financiering en onder-
houd van de mijnen, maar konden niet met de exploitatie beginnen.
In de daaropvolgende jaren werden eindeloze en kostbare processen

gevoerd in Chili over de eigendomsrechten.35 Juist op het moment dat
de Rotterdamsche Bank kritisch begon te worden over Kröllers mijnbouw-
bedrijf, werd het proces in het nadeel van Müller & Co en Gute hoff -
nungshütte beslecht. Volgens de Chileense rechter was de verkoop van
de percelen in 1913 inderdaad onrechtmatig geweest. Kröller en Reusch
hadden op dat moment de koopsom kunnen terugeisen van Carbonel en
zijn zakenpartners, wat gezien de precaire financiële positie van Müllers
mijnbouwmaatschappij misschien niet zo’n gek idee geweest zou zijn.
Tegen zijn raad van advies zei Kröller nog: ‘Het hangende proces is in
een stadium gekomen, dat “rijp” is voor een beslissing of wij tot een
schikking wenschen te komen of niet.’36 Maar trots en zelfovertuigd als
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hij was, besloot hij kort daarna om niet te schikken en door te procede-
ren tot het bittere eind. Op dat moment was zijn oorspronkelijke inves-
tering in Algarrobo al opgelopen van drie tot bijna 4,5 miljoen gulden,
zonder dat er ook maar een ton ijzererts gewonnen was.37

En er zaten nog wel meer onrendabele investeringen in Kröllers
mijn bouwmaatschappij. De mijnbelangen die hij eveneens samen met
Gutehoffnungshütte in het Marokkaanse Riff-gebergte had gekocht,
zouden nooit tot ontwikkeling komen, maar stonden nog altijd wel voor
de volledige investeringswaarde op de balans.38 Kröller had ondertussen
zijn zinnen gezet op een alternatieve alliantie met Franse investeerders,
met wie hij ook alweer anderhalf miljoen gulden had gestoken in een
veelbelovende Marokkaanse mangaanmijn, Bou Arfa genaamd. Ditmaal
geen gevechten over heimelijk verkregen eigendomsrechten, maar wel
weer een hoop trammelant over de aanleg van een spoorlijn, die nodig
was om de mijn tot ontwikkeling te brengen. Daadwerkelijke exploita-
tie kon ook hier nog jaren duren.39

Ten slotte Kröllers investeringen in Rusland. Dat was een hoofdstuk
apart, dat veel verder ging dan alleen de mijnbouwmaatschappij. Kröl -
ler kon aanvankelijk niet geloven dat de Russische revolutie, die hij om-
schreef als ‘nog geweldiger misschien dan de Fransche’, zou beklijven.
Hij zag het vooral als een ‘binnenlandsche kwestie’ waarvan het interna-
tionale gevaar niet overdreven moest worden. Als toeschouwer bij de
 diplomatieke besprekingen in Parijs schreef hij in 1920 aan zijn vrouw:
‘Als het waar is, dat met ijzeren hand ervoor gezorgd wordt, dat 12 uur
en meer gewerkt wordt, dan zullen onze bolsjeviki toch moeite hebben
om dit als een verbetering voor hun volgelingen te doen voorkomen.’40

Het is dan ook de vraag of het gerucht juist was dat Kröller in 1918 een
van de heimelijke financiers was achter de zogeheten Bijzondere Vrij -
willige Landstorm, een burgerkorps dat inderhaast werd gevormd om de
door Pieter Jelles Troelstra uitgeroepen Nederlandse communistische
revolutie neer te slaan.41 Anderzijds zou het kunnen dat Kröller, die nooit
werkelijk politiek geëngageerd was en zichzelf en zijn onderneming
voor al zag als ‘werktuig in handen van het wereldgebeuren’, de lokale
ordehandhaving zo belangrijk vond dat hij geld gaf.42 Kröller zou des-
tijds tienduizend gulden aan de Landstorm hebben gegeven, en dat was
voor iemand die net enige tientallen miljoenen op de beurs had opgehaald
een schijntje.
Als zakenman was Kröller na de oorlog logischerwijs een groot voor-

stander van wat hij noemde de ‘Realpolitik der Engelschen’, om gewoon
door te gaan met zaken doen met de Russen, al wist hij heel goed dat de
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Sovjetregering ‘de vreeselijkste middelen’ hanteerde om haar gezag te
handhaven.43 Tegen zijn raad van advies zei hij in 1918 weliswaar ‘de toe-
stand in Rusland verre van geruststellend’ te vinden, maar ook nu weer
bleef hij optimistisch. In de verplaatsing door de bolsjewieken van zijn
machinefabriek Gerlach & Pulst van Warschau naar Charkov in Oekra ïne
zag hij vooralsnog geen gevaar.44 Bij zijn Siberische goudmijnen Olekma
& Vitim waren nu arbeidersraden opgericht die de macht in het bedrijf
wilden overnemen. Voorlopig was volgens Kröller de bedrijfsleider ter
plaatse in staat geweest ‘de bovenhand’ te houden. Hij bleef positief en
stelde dat ‘aan ons eigendomsrecht van deze rijke mijnen niet getornd’
wordt.45

Zijn Russische houtbelangen had Kröller daarentegen net op tijd ver-
kocht. Hij had ze al voor de oorlog overgeheveld naar de beursgenoteer-
de Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij, waarin hij een
tijd lang de meerderheid van de aandelen bezat. Nog voor de revolutie
verkocht deze maatschappij haar houtbelangen in Rusland en richtte
zich weer op investeringen in Indië. Koper was waarschijnlijk de Rus -
sisch-Hollandsche Bank, die eveneens mede door Kröller was opgericht,
want de houtaankapmaatschappij bleek plotseling enige miljoenen te-
goed te hebben van dit instituut. Kröller had toen zelf zijn aandelenbe-
zit in de Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij alweer van
de hand gedaan en beëindigde zijn commissariaat.46 De achterblijvende
beleggers hadden vervolgens echter het nakijken. De roebelvorderingen
werden door de revolutie alsnog waardeloos. De Nederlandsch-Indische
Houtaankap Maatschappij kwam begin jaren twintig in betalingspro-
blemen en moest geliquideerd worden. Ook moederbedrijf Müller & Co
had nog een tegoed van één miljoen gulden bij de nu eveneens in liqui-
datie verkerende Russisch-Hollandsche Bank.47

Maar al binnen twee jaar na afloop van de oorlog zag Kröller dat het
menens was met het communisme in Rusland en paste zijn standpunt
pragmatisch aan. Nederland was een van de weinige Europese landen die
weigerden de Sovjet-Unie te erkennen, met alle gevolgen van dienvoor de
vorderingen die ondernemingen er hadden.48 In de Raad van Bijstand
van het ministerie van Buitenlandse Zaken verdedigde hij toen zijn
standpunt om de Sovjetrepubliek te erkennen. Met zijn nuchtere, soms
wat al te simpele kijk op zaken gaf hij zijn collega-zakenlieden en de
 minister laconiek in overweging: ‘Stel […] dat Rusland de eenige monar-
chie ter wereld is en alle andere landen bolsjewistisch?’ Voor Kröller die
weinig principes kende, was de enige relevante vraag een zakelijke, na-
melijk of er sprake was van rechtszekerheid.49 Minister van Karnebeek
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voelde echter niets voor het sluiten van een handelsverdrag of het laten
vestigen van een Russische handelsvertegenwoordiging in Nederland,
zoals de Engelsen hadden gedaan. Het zou in zijn ogen slechts een ‘basis
voor bolsjewistische propaganda’ worden. Maar het sluiten van een of -
ficieel handelsverdrag was volgens de pragmatische Kröller ook hele-
maal niet nodig. ‘Men kan eenvoudig een Duitsch koopman in den arm
nemen.’50

In 1923 schreef Kröller zijn mijnbezittingen in Georgië – die overi-
gens maar twee ton bedroegen – af.Aan beleggers in de mijnbouwmaat-
schappij schreef hij toen: ‘Op ons eigen mijnbedrijf in Rusland werd […]
door de Regeering beslag gelegd en ofschoon onderhandeling omtrent
de voortzetting van dit bedrijf in anderen rechtsvorm (pacht of zeer lan-
gen termijn) gaande zijn, meenen wij, ook met het oog op de tegenwoor-
dige politieke verhouding tot Rusland, tot algeheele afschrijving van het
hiermeede gemoeide bedrag […] te moeten overgaan.’51 Daarmee wekte
hij de indruk dat het leed in Rusland geleden was, maar de goudmijnen
Olekma & Vitim in Siberië bleven vooralsnog voor twee miljoen gulden
op de balans staan.52

Om precies te zijn zat er in totaal 23 miljoen gulden krediet van de
Rotter dam sche Bank vast in mijnen waaruit vooralsnog onvoldoende
opbrengsten kwamen om de steeds toenemende rente en aflossing te be-
talen. Boven dien had Kröller inmiddels redelijk wat zaken in de mijn-
bouwmaatschappij zitten die überhaupt geen cent opleverden. Van de
bijna veertig miljoen die er in de loop der jaren bij het mijnbouwbedrijf
was geïnvesteerd zat ruim 2,5 miljoen in het Australische zeegraspro-
ject. Verder was er ook nog een miljoen belegd in preferente aandelen
van Müller’s Algemeene Exploitie Maatschappij, die onder andere
Kröllers particuliere landgoederen bezat, en waarvan betwijfeld moet
worden of deze ooit dividend uitkeerden.53

Met behulp van zijn meegaande accountant Burgmans had Kröller
tegenover beleggers zijn kwetsbare positie lange tijd weten te verhul-
len. Hij zette alle concessies tegen kostprijs op de balans, telde de ver-
volginvesteringen en leningen aan de mijnen – door hem ‘voorschotten’
genoemd – er daarna gewoon bij op, schreef niet of nauwelijks af en
toonde op papier dus altijd winst en gezonde reserves. Maar deze voor-
schotten werden, net als de betalingen van rente, aflossing en dividend
aan houders van obligaties en preferente aandelen, sinds de oorlog in
toenemende mate dus met leningen van de bank gefinancierd. Die zelf -
de bankleningen schaarde Kröller vervolgens onder de post ‘crediteu-
ren’, zodat het allemaal niet zo in de gaten liep.54 (Afb. vi)



482

De problemen van de mamm dreigden ook het moederbedrijf W.H.
Müller & Co mee de afgrond in te trekken. Deze laatste had namelijk de
rente- en aflossingsverplichtingen van de obligaties van de mijnbouw-
maatschappij gegarandeerd. Maar Müller & Co was allang geen onder-
neming meer met waardevolle bezittingen. Het bedrijf had weliswaar
een ijzersterk imago als wereldwijd handels- en transportbedrijf, maar
al sinds 1909, toen al het onroerend goed naar het dochterbedrijf maem
was overgeheveld, bestonden de bezittingen van Müller & Co nog louter
uit handelsvorderingen en aandelen in ondernemingen die gaandeweg
steeds zwaarder met schulden waren belast.
Bovendien had ook Müller & Co inmiddels zelf grote verplichtingen

aan banken en houders van obligaties en preferente aandelen. De garan-
tie van Müller & Co was dus feitelijk al jaren een wassen neus. Ook de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de firmanten – Müller & Co was nog
altijd een commanditaire vennootschap – stelde, gezien de grote verplich-
tingen van de firma, niets voor. Het enige particuliere bezit dat de Kröl -
lers hadden was hun kunstverzameling, een serie auto’s, de modelboer-
derijen De Schipborg en De Harscamp, en het Wassenaarse landgoed
Maaldrift met boerderij Laanhoek.55 Vrijwel alle andere bezittingen wa-
ren eigendom van de exploitatiemaatschappij. En daarmee was het hele
Müller-concern in feite een kat geworden die in zijn eigen staart beet.
In W.H. Müller & Co’s Algemeene Exploitatie Maatschappij zaten bij-

na alle andere onroerendgoedinvesteringen van Anton Kröller, en dat
waren er inmiddels nogal wat. Grondspeculatie en bouwen zat hem in
het bloed en die drift had hij nooit proberen te onderdrukken. Er stond
voor ruim tien miljoen gulden aan bezittingen op de balans, indirect
dus gefinancierd met geld van de bank en beleggers in de holding en de
mijnbouw- en scheepvaartmaatschappij.56 Eind 1922 had Kröller in totaal
voor ruim 3,5 miljoen gulden in gronden en bouwwerken – inclusief
jachthuis Sint Hubertus en de fundamenten van het museum – op de
Veluwe geïnvesteerd.57 Ook zijn onroerend goed in Wassenaar had Kröl -
ler ondertussen nog verder uitgebreid met een aantal kleinere percelen
op Groot Haesebroek en grond in het nabijgelegen duingebied Meij -
endel.58 Er zat inmiddels ruim een miljoen gulden in.59 Hoewel hij de
grond in Wassenaar aanvankelijk met een speculatief oogmerk kocht 
– hij noemde het eufemistisch bescherming tegen inflatie – deed Kröller
juist niet mee aan de golf van projectontwikkeling die er na de oorlog
plaatsvond.60 Wassenaar werd in die tijd de nieuwe tuinstad van Den
Haag en overal verrezen nieuwe villa’s en woonwijken.61 Bomen werden
gekapt, straten verbreed en de tram werd eindelijk aangelegd.62 Kröller
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had de grond op dat moment voor veel geld kunnen verkopen, en de
waardestijging toonde hij ook graag als winst. De gronden waren in de
boeken opgewaardeerd naar 2,1 miljoen. Maar vooralsnog liet hij zijn ei-
gen woongenot prevaleren boven het behalen van rendement voor zijn
geldschieters.63 In de gemeentelijke ontwikkelingsplannen stonden een
aantal percelen ingetekend als park, waaronder ‘de gronden van de fir-
ma Mül ler & Co aan den Groot Haesenbroekschenweg […] die zich by-
zonder hiertoe leenen’. Daarmee was Kröller voorlopig gevrijwaard van
eventuele verdere bouwplannen. Er brak wel nog even paniek uit in huize
Kröller toen bleek dat het de bedoeling van de gemeente was dat Groot
Haesebroek samen met de landgoederen De Wittenburg en Clingen -
bosch voor het publiek opengesteld zou worden.64De familie Kröller was
zeer gesteld op haar privédomein en had geen enkele behoefte aan be-
zoekers die zich aan haar rijkdom kwamen vergapen. Kröller schakelde
onmiddellijk zijn politiek adviseur Joseph Limburg in om hem te helpen
het gemeentebesluit aan te vechten.65

Müller’s Algemeene Exploitatie Maatschappij bezat nog veel meer
onroerend goed dan alleen Wassenaar en Hoenderloo.66 Kröller was al
sinds de eeuwwisseling heimelijk betrokken bij een investeringsproject
dat Eerste Havenexploitatie Maatschappij Rotterdam-West heette. Hij
had de terreinen verworven in de tijd dat Jos. de Poorter, van wie hij in
1903 de vertegenwoordiging van het Laplandse ijzererts wist af te snoe-
pen, een eigen overslaghaven in Naald wijk begon.67 Niet uitgesloten kan
worden dat Kröller de grond destijds geschonken kreeg van de familie
Wilton voor zijn hulp bij de beursintroductie van het bedrijf.68 Kröller
had de aandelen Rotterdam-West aanvankelijk voor een ton op zijn ba-
lans staan.69 Van het ontwikkelen van een eigen haven voor Mül ler & Co
kwam het echter nooit, en de vraag is ook of dat ooit zijn bedoeling is ge-
weest. Voor Kröller was het stuk grond vooral een speculatieobject, dat
hij eens met veel winst hoopte te verkopen.
Anton Kröller zou nooit veel bijdragen aan de infrastructuur van de

Rotterdamse haven. Hij investeerde er zo weinig mogelijk in. Zijn elek-
trische kranen die in 1896 tot de eerste grote havenstaking hadden ge-
leid, huurde hij van de gemeente. Ook het terrein aan de St. Jobshaven
had hij in erfpacht en zoals gezegd verrezen de grote gebouwen die hij
de gemeente er beloofde nooit. Wel een aantal kranen, maar investeren
in grote laad- en losinstallaties zoals stuwadoor Peter Thomsen of Jos.
de Poorter, deed Kröller nooit.70 Met zijn zelflossende ertsschepen – die
hij in de oorlog dus duur verkocht – had hij de flexibiliteit en de vrijheid
gehad te allen tijde naar andere havens uit te wijken. Na de oorlog ver-
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voerde Kröller weer erts met conventionele vrachtschepen. Hij nam toen
samen met cargadoor Ruys & Co en rederij Van Nievelt-Goudriaan wel
een deelneming in het overslagbedrijf van Thomsen, die tijdens de oor-
log bij een auto-ongeluk overleden was. Müller & Co bedong daarbij
commissie per overgeslagen ton erts.71

Met het terrein onder Pernis wist Kröller echter wel Abraham Burg -
dorffer, sinds 1910 directeur Gemeentewerken in de Maasstad, in een
lastig parket te brengen. Terwijl Burgdorffer nog bezig was de Waal -
haven van zijn legendarische voorganger Gerrit Jan de Jongh te voltooi-
en, wist Kröller namelijk van het Rijk een vergunning te krijgen om in
Pernis een eigen haven aan te leggen. Dat was zeer tegen het beleid van
de Maasstad die alle havenactiviteit in de regio onder haar hoede wenste
te hebben. Het was waarschijnlijk geen toeval dat juist op dat moment
een epistel van een anonieme waterbouwkundig ingenieur verscheen,
waarin gesteld werd dat de bestaande invaart van de Waalhaven tot hals-
brekende toeren voor stuurlieden leidde. De schrijver stelde voor de
plannen voor de Waalhaven zodanig te wijzigen dat de entree van het
havenbekken werd verplaatst naar Pernis, zodat schepen geen scherpe
bocht meer hoefden te maken om de Waalhaven te bereiken. Kröller zou
daardoor zijn grond voor een goede prijs aan de gemeente Rotterdam
kunnen verkopen.72 Dat Kröller achter het anonieme voorstel zat is niet
zeker. Wel liet hij vaker experts, zogenaamd op persoonlijke titel, pu-
bliekelijk het woord voeren om zijn doel te bereiken.73

Luchtfoto van de Müllerpier in Rotterdam.
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Burgdorffer reageerde aanvankelijk niet op het alternatieve plan. Dat
veranderde echter toen het Duitse staalbedrijf Thyssen in 1913 een stuk
grond bij Vlaardingen verwierf en daar de Vulcaanhaven aanlegde, be-
doeld voor overslag van eigen ijzererts. Rotterdam annexeerde toen als
de wiedeweerga Hoek van Holland en kocht zo veel mogelijk percelen
op aan de rechteroever van de Nieuwe Waterweg.74 Het zal geen toeval
zijn dat zich tussen het weinige persoonlijke archiefmateriaal dat van
Anton Kröller bewaard is gebleven, een plattegrond uit die tijd bevindt
waarop precies ingetekend is welke gronden op de rechteroever aan wie
toebehoorden en welke nog te koop waren.75

Om de vermeende havenplannen van Kröller op de linkeroever te bar-
ricaderen moest Burgdorffer nu een absurd groot havenuitbreidings-
plan ontwerpen, waarbij de westelijke gemeentes Pernis, Rhoon, Portu -
gaal en Hoogvliet geannexeerd zouden worden. Burgdorffer kreeg veel
kritiek te verduren, niet alleen vanwege de veel te grote omvang van het
plan, maar ook omdat hij volgens bepaalde gemeenteraadsleden te laat
was begonnen met onteigenen en daardoor het slachtoffer was geworden
van speculanten ‘die hoopten zich aan Rotterdams uitbreidingszucht te
verrijken’.76 De plannen van Burgdorffer werden uiteindelijk goedge-
keurd, de gemeentes werden geannexeerd, maar de onteigeningsproce-
dure kwam door de oorlog stil te liggen. Begin jaren twintig zat Kröller
nog steeds met zijn grond in Rotterdam-West, die hij inmiddels had op-
gewaardeerd naar zes ton, maar waarop nog altijd geen cent rendement
was gemaakt.77 Hij had de grond ondertussen ook aangeboden aan ko-
lenhandelaar D.G. van Beuningen, maar die had geen belangstelling.78

Helene Kröller schreef in 1921: ‘Rotterdam West spookt. Ook de gronden
in A’dam hebben kans verkocht te worden, maar ik juich niet te vroeg,
het heeft er al menigmaal om gehouden.’79

Met ‘de gronden in A’dam’ doelde Helene op een ander onroerend-
goedproject van haar speculatieve echtgenoot. Kröller had vijftien jaar
eerder samen met zijn toenmalige zakenpartner Christiaan de Jong
geïnvesteerd in het twintig hectare grote landgoed Welgelegen, tussen
Sloten en Amsterdam. Waarschijnlijk betaalde hij er De Jong mee voor
zijn rol als stroman bij rederij Smith, met wie hij in heimelijk kartelver-
band op Bordeaux voer.80

In 1913 was tussen Kröllers grond, onderdeel van de huidige wijk De
Baarsjes, en de stad, op verzoek van de onroerendgoedmaatschappij ‘Wel -
gelegen’, een verbinding gemaakt door de aanleg van een brug naar de
Kinkerstraat.81 Door de waardestijging die dat tot gevolg had, kon
Kröller de grond in 1916 weer gebruiken als onderpand voor de lening
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van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waarmee hij het zuidelijke
deel van de Hoge Veluwe had kunnen kopen.82 In 1918 begon Amsterdam
met het opkopen van grond in Sloten.83 Vlak tegen Welgelegen aan zou-
den arbeiderswoningen worden gebouwd. Een nieuwe wijk moest er
verrijzen met veel moderne architectuur van de Amsterdamsche School.
Het Plan-West was de opvolger van het beroemde Plan-Zuid van Ber -
lage. Kröller verkocht een deel van zijn grond voor twintig gulden per
vierkante meter, wat een flinke winst betekende aangezien hij deze voor
ongeveer drie gulden had verworven. Een cruciaal deel, dat aansloot op
de Kinkerbrug, hield hij echter vast.84 En met succes, want hij kreeg 
er daarna vijf gulden per vierkante meter meer voor.85 Deson danks werd
Welgelegen een financieel fiasco. Kröller had tegenover de hoge prijs
verplichtingen op zich genomen om de grond op te hogen en twee klei-
nere bruggen aan te leggen. Bovendien maakte hij de cruciale fout om
zijn verdiende geld te herinvesteren in de bouw van arbeiderswoningen,
waar hij geen enkele ervaring mee had. De winsten van Welge legen ver-
vlogen daarmee alsnog.86

In W.H. Müller & Co’s Algemeene Exploitatie Maatschappij zaten
daarnaast ook nog allerlei losse gebouwen. Als medeoprichter van de
Nederlandsche Handels-Hoogeschool kocht Kröller in 1918 voor het
jonge Rotterdamsch Studenten Corps voor ruim een ton een aantal pan-
den aan de Eendrachtsweg om dienst te doen als sociëteit. Hetzelfde deed
hij vier jaar later voor de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Ver eeni -
ging, die van hem de bovenetage van een herenhuis aan de Heem raad -
singel in gebruik kreeg. Het gebouw van de mannelijke studenten kreeg
een senaatskamer, een leeszaal, ruime keukens, een logeerkamer, en – een
unicum – een speciale dameskleedkamer. Alleen de glasverzekering
moesten de heren studenten zelf betalen. Mecenas Kröller was zelf niet
aanwezig bij de ingebruikneming van de sociëteit. Hij moest ‘in ver-
band met de taak hem van regeeringswege opgelegd’ verstek laten gaan.87

Kröller was nog veel vaker royaal met het geld van zijn financiers. Hij
bezat een pand in het centrum van Doesburg dat verhuurd was aan een
bloemist, die waarschijnlijk jachthuis Sint Hubertus van verse ruikers
voorzag. Hij had forse leningen verstrekt aan directeur Hiemstra van de
Haagsche Manege, en aan diens collega Adolf Klebe van de Rotter dam -
sche Manège, aan zijn houthandelaar in Apeldoorn en aan het Fonds voor
Internationale Vredesarbeid. Zelfs aan zijn Haagse kapper had Kröller
geld geleend.88 In de maem zaten ook Kröllers plantages in Zuid-Afrika
en een deelneming in een cultuuronderneming in Indië.89

Anton Kröller bezat verder nog allerlei kleine, losse plukjes aandelen
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die hij grotendeels in zijn exploitatiemaatschappij had ondergebracht.
Deelnemingen in banken, maar ook in hotels zoals Vieux Doelen in Den
Haag en Grand Hotel du Soleil in Arnhem. Er was een aandeel in het
Doorgangshuis voor Jongens in Hoenderloo en in het Eerste Rotter dam -
sche Tuindorp.90Kröller had ook een participatie genomen in Rotterdams
oudste voetbalvereniging Sparta, toen deze in 1916 een nieuw stadion in
Spangen bouwde.91 Zijn jachtrechten op Het Loo zaten in de maem, en
obligaties van De Industrieele Club in Amsterdam. Ook de aandelen van
de psychiatrische kliniek van de familie Binswanger aan de Bodensee
waren in het dochterbedrijf geparkeerd. Kröller bezat voor 25 duizend
gulden schuldbewijzen van Natuurmonumenten en had de vereniging
geld geleend voor de aankoop van het landgoed Groot Speyck in Bra -
bant. Ook zijn in de oorlog veelbesproken participatie in de Dordtse
druk kerij Geuze, verdacht van het monopolie op de broodbonnen, die
hij samengevoegd had met zijn deelneming in Het Vaderland zat tot de
verkoop in 1924 in Kröllers onroerendgoedmaatschappij.92

Alles bij elkaar opgeteld schatte Kröller de waarde van de bezittingen
van zijn exploitatiemaatschappij in 1922 op elf miljoen gulden.93 Aan
preferente aandeelhouders in W.H. Müller & Co was het dochterbedrijf
bij de beursgang in 1917 gepresenteerd als ‘eene Maatschappij waarin
o.a. alle onroerende goederen als panden, kantoren, St. Jobshaven, bene-
vens terreinen onder Pernis, Amsterdam, enz. zijn ingebracht’.94 Die in-
formatie was formeel niet onjuist, maar, zoals wel vaker bij Kröller,
slechts een deel van de waarheid. De helft van de elf miljoen gulden be-
stond uit privé onroerend goed, 20 procent uit speculatieve gronden en
andere hobbyprojecten. Slechts een kleine drie miljoen gulden zat in be -
drijfspanden- en terreinen die aan de onderneming ten dienste stonden.
Individueel zaten er ongetwijfeld winstgevende zaken tussen, maar in
zijn totaliteit kon de onroerendgoedportefeuille onmogelijk rendement
opleveren.95 (Afb. vi)
Alles bij elkaar opgeteld had Müller & Co in 1924 samen met haar

dochterbedrijven niet alleen bijna tachtig miljoen aan obligaties en pre-
ferente aandelen op de beurs aangetrokken maar, inclusief het scheep-
vaartbedrijf, ook nog eens 26 miljoen gulden geleend van de Rotter dam -
sche Bank. Daarnaast was er ook nog eens twintig miljoen onder het
Duitse graankrediet beleend bij De Nederlandsche Bank.96 Ten opzichte
van de vijf miljoen gulden kapitaal die de familie Kröller zelf in de onder-
neming bezat, waren de verhoudingen ver te zoeken. Het agency-pro-
bleem, zoals we dat vandaag de dag noemen, waarbij de financiële belan-
gen van de leiding van het bedrijf en de geldschieters te ver uiteenlopen,



488

en dat eerder al had opgespeeld bij de Compañia Mer can til Argentina,
begon zich nu bij het gehele Müller-concern te wreken. Kröller was
steeds meer gaan gokken met andermans geld.97 (Afb. vii)
In Müller’s Algemeene Exploitatie Maatschappij zat echter, zonder

dat iemand het wist, ook Kröllers allerbelangrijkste troefkaart verscho-
len, waardoor het voor de Rotterdamsche Bank buitengewoon moeilijk
was de kredieten aan zijn bedrijven op te zeggen. In 1921 was de koersda-
ling van de Rotterdamsche Bank gestuit door inkoop van eigen aande-
len, met behulp van een lening van De Nederlandsche Bank. Toen de ba-
lansdatum naderde had Kröller als commissaris de aandelen ter waarde
van tien miljoen gulden onderhands elders weten te plaatsen. Wat ech-
ter niemand wist, is dat het Müller & Co zelf was geweest die de aande-
len gekocht had met een lening van de Rotterdamsche Bank. Kröller had
de aandelen veilig weggestopt in zijn onroerendgoedmaatschappij, die
geen cijfers publiceerde.98 Op balansdatum was evenmin iets te zien ge-
weest van de schuld van Müller & Co aan de Rotterdamsche Bank. Er
werd via wissels een vordering van vijf miljoen van Müller & Co op de
scheepvaartmaatschappij gecreëerd en van tien op de mijnbouwmaat-
schappij, die vervolgens samen ter discontering bij de bank werden aan-
geboden. Zo veranderde via een boekhoudkundige truc de schuld van
tien miljoen in een tegoed van vijf bij de bank. Kröller was, het kan niet
anders gezegd worden, een financieel genie.99

Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, bezat de Rotter -
damsche Bank tegelijkertijd ook nog altijd een groot pakket aandelen in
Müller & Co, dat ze overgehouden had uit de laatste emissie, die te hoog
geprijsd was geweest.100 Müller & Co en de Rotterdamsche Bank waren
dus in de voorgaande jaren nog veel meer verweven geraakt en nu min of
meer tot elkaar veroordeeld. Maar de financiële verhoudingen tussen de
beide bedrijven waren niet symmetrisch, want waar een koersdaling
voor Müller & Co geen directe ramp zou betekenen, was het voor een
bank levensgevaarlijk. In de loop van 1923 had de Rotterdamsche Bank
alweer voor zes miljoen aandelen moeten inkopen om haar koers op peil
te houden.101 De tien miljoen aandelen in de Rotterdamsche Bank gaven
Kröller een buitengewoon sterk machtsmiddel. Hij had bedongen dat
hij ook deze aandelen te allen tijde kon terugverkopen aan de bank. Als
hij dat deed of ze zou aanbieden op de beurs, tekende hij het doodvonnis
van de op één na grootste financiële instelling van het land.102

Anton Kröller bleek in het geheel niet van plan zijn schulden aan de
Rotterdamsche Bank te reduceren. Tegen de leden van zijn raad van advies
deed hij net of zijn neus bloedde. Na het bezoek van Van der Mandele en
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Van der Meulen zei hij dat het hem ‘aangenaam’ zou zijn ‘indien de Hee -
ren deze bezoeken herhalen, waardoor meer geregeld contact kan worden
bewaard’.103 Ondertussen waren Sam van Deventer en Rinus van Dussel -
dorp al tweeënhalf jaar bezig met pogingen bedrijfsonderdelen te ver-
kopen. In Argentinië had Van Deventer eerder al een aantal stukken grond
verkocht, maar de verkoop van overige activa verliep moeizaam.104 Van
Dusseldorp was inmiddels ook een aantal malen in Argentinië geweest,
maar hij stuitte steeds op Anton Kröller die bleef geloven in betere tij-
den en liquidatie van investeringen het liefst uitstelde.105 Kröller bleek
het enige geld dat er nog met de graanhandel verdiend werd, nu niet al-
leen in Argentijnse maar ook in Spaanse meelfabrieken te hebben geïn-
vesteerd.106

Voor Van Dusseldorp was het, net als voor Sam van Deventer, niet een-
voudig om tegenwicht te bieden aan Anton Kröller. Hij was per slot van
rekening hun patroon en eigenaar van de onderneming. Kröller stelde
bovendien alles in het werk om Van Dusseldorp te paaien. Samen met
zijn echtgenote werd hij uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het
landgoed op De Hoge Veluwe. Helene ontving het echtpaar hartelijk.
‘Genóten’ hadden de Van Dusseldorpen nadat zij een hele dag waren rond-
geleid. Helene overwoog zelfs om de Rotterdammers een van de vijf kleine
huisjes aan te bieden, die architect Kropholler – tevens verantwoorde-
lijk voor het ontwerp van de grote toegangshekken – aan de noordzijde
van het landgoed gebouwd had.107 Anton Kröller stond in 1924 ook wel-
willend zijn prestigieuze commissariaat bij de Graan Elevator Maat -
schap pij tijdelijk aan Rinus van Dusseldorp af.108

De saneringspogingen van Van Dusseldorp en Van Deventer hadden
niet veel succes, al werden verschillende deelnemingen van Müller & Co
nu eindelijk wel afgeschreven of beëindigd. Zoals de restanten van par-
ticipaties in de Nederlandsche-Indische Houtaankapmaatschappij en
het Zuid-Afrikaansch Handelshuis, en het belang in machinefabriek
Gerlach & Pulst in Oekraïne.109 Ook werd besloten het zeegrasproject in
Australië te beëindigen.110 De fabriek in Port Pirie sloot in 1924 haar deu-
ren.111 De investering van maar liefst twee miljoen gulden bleef echter
voorlopig gewoon op de balans staan.112

De aandelen in de Duitse rederijen Hapag en Norddeutscher Lloyd
werden verkocht.113 Een merkwaardige deelneming in de Compañia His -
pano Americano de Electricidad, een concessie voor de elektriciteits-
voorziening in Buenos Aires, werd eveneens van de hand gedaan.114 De
participatie in het stuwadoorsbedrijf Thomsen, waar Kröller in 1919 was
ingestapt om zich van ertsoverslagcapaciteit te verzekeren, werd verkocht
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aan zijn Rotterdamse medeaandeelhouders.115 Ook zijn relatief kleine
deelneming in de Haagse krant Het Vaderland verkocht Kröller in 1924.
Het was een van de weinige bedrijven die na de oorlog onder zijn aan-
deelhouderschap tot bloei waren gekomen. Kort ervoor was er nog voor
een miljoen mark een nieuwe drukpers aangeschaft in Augsburg bij de
machinefabriek die net door Kröllers zakenvriend Paul Reusch was
over genomen. Kröller verkocht zijn deelneming aan de Nieuwe Rotter -
damsche Courant en maakte ruim 100 procent winst op zijn relatief kleine
investering.116

In een vergadering van de raad van advies begin 1924 waarbij Kröller
zelf niet aanwezig was, concludeerde Willem Westerman tevreden dat
met het afstoten van branchevreemde zaken goede vorderingen gemaakt
werden. Alle transacties samen hadden ruim een miljoen gulden opge-
leverd, hetgeen weliswaar verbleekte bij de totale schuld aan de Rotter -
damsche Bank maar toch. Sam van Deventer vatte daarop nog eens samen
wat hij en zijn principaal nu als kernactiviteiten van de firma zagen. Dat
waren ertsen, ijzer en staal, scheepvaart, vlees en granen. Nog altijd een
tamelijk divers palet aan activiteiten, maar hij besloot: ‘Men zal geen
 zaken entameeren die niet onder deze vijf rubrieken vallen.’117

Maar nog in diezelfde vergadering bleek dat Müller & Co sinds kort
de trotse eigenaar was geworden van een kuuroord bij Karlsbad in Bo -
hemen in Tsjecho-Slowakije, dat beschikte over een eigen mineraalwa-
terbron. Het was waarschijnlijk een bijproduct van Kröllers rol als com-
missaris bij de Präger Kreditbank. Kröller had voorschotten verstrekt
aan eigenaar Heinrich Mattoni voor het leveren van bronwater. Het was
weer het oude liedje, want toen die niet terugbetaald konden worden
was Müller & Co voor 95 procent aandeelhouder van het bedrijf gewor-
den.118 Kröller liet weliswaar weten over de verkoop van deze deelneming
na te denken, maar dat was een zoethoudertje, want onderwijl was ar-
chitect Henry van de Velde druk in de weer om nieuwe tekeningen te
maken voor de verbouwing van het kuuroord.119 Voorlopig ging er dus
alleen maar weer geld in. Dat Kröller ooit vrijwillig zijn negatieve saldo
bij de Rotterdamsche Bank zou reduceren bleek een illusie, en binnen de
directie van de bank was dat geen geheim.120

Ook Helene Kröller had ondertussen in de gaten wat er aan de hand
was bij het familiebedrijf. Aan Sam van Deventer schreef zij er in die da-
gen over: ‘Wie weet of voor W.H. Müller & Co. deze krisis niet toch nog
gunstig is, of zij niet toch mee werkt tot een louteringsproces. Op dezen
had ik gehoopt, toen in der tijd, na oom Gustavs dood, W.H. Müller &
Co. formeel eenigszins werd herschapen en een raad van Advies werd be-
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noemd. Toen dacht ik, vooral door het feit, dat men nu openlijk met een
balans voor den dag moest komen, dat men de drie heeren inzicht in de
telkens plaats hebbende situatie moest geven, Mijnheer zichzelf aan
banden zou leggen, die hem zouden dwingen te reorganiseeren en geen
al te gekke sprongen te maken. Maar – ik had de heeren, persoonlijk hen
niet kennende, overschat, het waren stroopoppen en te veel onkruid
woekerde op hun eigen paden en dan kwamen de oorlogsjaren, die bij
groote verdiensten nog meer verwarring brachten en nog meer voedsel
gaven aan nog grootere losbandigheid.’121

Kröller had ondertussen zelf echter gewichtiger zaken aan zijn hoofd
en was veelvuldig onderweg voor Volkenbond en Rijnvaartcommissie.
Hij was inmiddels kind aan huis geworden bij het ministerie van Bui -
ten landse Zaken, waar hij het vooral met secretaris-generaal Aarnout
Snouck Hurgronje, die hij nog kende uit zijn tijd als regeringsadviseur,
uitstekend kon vinden.122 Binnen het diplomatieke milieu was men dol
op de Rotterdamse ondernemer, die met zijn ongecompliceerdheid en
kwinkslagen altijd het ijs wist te breken.123Op Buitenlandse Zaken dicht -
te men de hoogstintelligente en pragmatische zakenman ‘een spranke-
lende natuur’ en ‘veel gezond verstand’ toe.124 Kröller voelde zich op zijn
beurt als een vis in het water in het diplomatieke milieu. Het werk droeg
niet alleen bij aan zijn persoonlijke prestige, het was intellectueel uitda-
gend. Winnen was in de diplomatieke omgeving een veel abstracter be-
grip dan in het zakenleven. Bovendien stond zijn eigenbelang, dat hem
altijd zo competitief maakte en niet het beste in hem naar boven haalde,
hier niet op het spel.
In 1924 werd Kröller gevraagd zitting te nemen in het scheidsgerecht

dat na de bezetting van het Ruhrgebied opgericht werd binnen het zo-
geheten Dawes-plan, genoemd naar de Amerikaanse voorzitter van de
internationale commissie die evenwicht moest brengen in de Duitse
staatsbegroting, teneinde de door hyperinflatie waardeloos geworden
mark te stabiliseren. Onderdeel van het plan was de oprichting van een
arbitragecommissie die moest oordelen over internationale geschillen
met betrekking tot de Duitse herstelbetalingen. Kröller nam ook deze
uitnodiging van harte aan. Hij bevond zich in goed gezelschap. De andere
leden waren de Elzasser Charles Rist, hoogleraar economie in Parijs, de
Zweedse bankier Marcus Wallenberg en de Duitse hoogleraar Al brecht
Mendelssohn-Bartholdy, nazaat van de beroemde componist. Anton
Kröller was degene die ervoor zorgde dat het scheidsgerecht in Den Haag
kwam te zetelen.125

Voor de problematiek bij de Rotterdamsche Bank zocht Kröller onder-
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tussen een andere oplossing dan het afbouwen van zijn eigen schulden.
Hij ging, zoals hij dat gewend was, juist op zoek naar nieuw kapitaal
voor de bank en kwam uit bij niemand minder dan W. Averell Harriman,
die nog altijd door Europa reisde met het geld van rijke Amerikaanse in-
vesteerders. Aan zelfvertrouwen geen gebrek. De dertigjarige bankier
onderhandelde in die tijd net zo gemakkelijk met Hapag-topman Wil -
helm Cuno, die in de tussentijd nog even Reichkanzler van de instabiele
Weimarrepubliek was geweest, als met Leon Trotski, die net door Stalin
gedegradeerd was tot hoofd concessieverlening van de Russische mij-
nen. Op reis door Zuid-Europa ontmoette Harriman de nieuwe Italiaanse
president Benito Mussolini en Winston Churchill, toen minister van
Financiën in Engeland, die vakantie hield aan de Cote d’Azûr.126

Het Duitse scheepvaartavontuur van Harriman was inmiddels ten
einde. Hij was wederom niet de beste investeerder gebleken. Bij de aan-
koop voor de Hapag van de luxe passagiersschepen van de Koninklijke
Hollandsche Lloyd bleek hij verkeerd gegokt te hebben op de naoorlog-
se politieke ontwikkelingen in zijn thuisland. Er mocht door de droog-
legging geen alcohol aan boord van de schepen geschonken worden.
Nieuwe immigratiequota zorgden voor een terugval in het aantal passa-
giers. Maar de Duitse rederijen hadden door de hoge Duitse inflatie en
het feit dat de scheepvaartinkomsten deels in dollars binnenkwamen,
hun schulden snel kunnen aflossen.127

Harriman had daarna zijn aandacht verlegd naar Georgië, precies het
gebied waar Anton Kröller voor de oorlog een van de grootste expor-
teurs was geweest en zelf ooit grond had gekocht. Harriman onderhan-
delde nu met Trotski over de aankoop en exploitatie van mangaanmijnen
in Georgië. Kröller hoopte nu via Harriman alsnog de verkoop agentuur
van Georgische mangaan te bemachtigen.128 Hij vroeg Averell Harriman
of deze misschien ook geïnteresseerd was kapitaal te verschaffen aan de
in nood verkerende Rotterdamsche Bank. Met zijn bekende charme en
overtuigingskracht wist hij daarbij al snel het vertrouwen van de Ame -
rikaanse bankier te winnen en tot schrik van zijn eigen medewerkers
liet Harriman weten voor maar liefst twintig miljoen gulden in de bank
te willen deelnemen.129

Gedurende de eerste maanden van 1924, terwijl de situatie bij de Rot -
terdamsche Bank steeds nijpender begon te worden, organiseerde Anton
Kröller besprekingen tussen Harriman, Westerman en Van Tien hoven
in een poging partijen bij elkaar te brengen. Dat leidde soms tot hilari-
sche situaties. Westerman reisde samen met Van Deventer per schip naar
New York om daar met Harriman kennis te maken, maar deze bleek plot-
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seling in Europa te moeten zijn, waardoor ze elkaar op de oceaan voorbij
voeren. Westerman voer vervolgens weer terug om de Ame ri kaanse ban-
kier samen met Van Tienhoven in Parijs te ontmoeten.130

Kröller combineerde de besprekingen zoveel mogelijk met zijn volle
diplomatieke agenda waarvoor hij in die tijd soms wekenlang in Parijs
en Straatsburg zat. Zijn echtgenote uitte hierover in die dagen haar zor-
gen tegen Van Deventer die in New York was gebleven. ‘Jammer dat Mijn -
heer op zulk gewichtige oogenblikken zich niet geheel en al aan zijn eigen
zaak geeft en zich zoo verplicht gevoelt de belangen van anderen te be-
hartigen.’131 Van Deventer reisde vanuit New York weer door naar Chicago
voor besprekingen met het bedrijf van graanhandelaar Manny Rosen -
baum, dat inmiddels ook in de problemen was geraakt.132 Op Groot
Haesebroek was het in die tijd Harriman-voor en Harriman-na, want
ook Helene Kröller was van de knappe, jonge bankier gecharmeerd ge-
raakt.133 Andersom was Harriman zeer onder de indruk van haar echtge-
noot. Tegen een van zijn medewerkers zei de Amerikaanse financier dat
hij had geconstateerd dat ‘in gevallen waar het erop aankwam, Kröller
steeds de waarheid sprak’.134

Averell Harriman en zijn adviseurs hadden echter één belangrijke
voorwaarde aan de kapitaaldeelname in de Rotterdamsche Bank ver-
bonden. Er zou een Nederlandse vertegenwoordiger moeten worden
gevonden die namens de nieuwe investeerders zitting kreeg in de direc-
tie of de raad van commissarissen. Deze persoon zou verregaande be-
voegdheden moeten krijgen binnen het bestuur van de bank. Het bete-
kende feitelijk dat Willem Westerman zijn macht aan de Amerikanen
zou moeten afstaan.135 En daar kreeg Kröller te maken met de vrouw van
Willem Westerman, die zeer hechtte aan de status van haar echtgenoot.
Frida Westerman-Herberich was in haar jonge jaren een getalenteerd
toneelspeelster geweest. Ze was zelfs nog even verbonden geweest aan
het gezelschap van Charles de la Mar – de grootvader van Fien – van het
Amsterdamse Tivoli-theater. Westerman had zijn vrouw bij een voor -
stelling ontdekt. Hij kwam zelf uit een familie van uitgevers en toneel-
schrijvers, speelde in zijn vrije tijd eveneens toneel en richtte het Wester -
manfonds op, waaruit talentvolle acteurs steun konden ontvangen.136

Helene Kröller was, zoals bij iedereen, kritisch over Frida Westerman.
Ook zij droeg in haar ogen te blote jurken, zeker voor haar corpulente
gestalte. ‘Ze was in het zwart fluweel, gedecolteerd [sic] en met blote ar-
men. En wat voor armen! Als twee dikke worsten puilden ze er uit,’ schreef
ze na een bezoek van het echtpaar aan Groot Haesebroek aan Sam.137 Ook
Willem Westerman was, evenals Helenes eigen man trouwens, geen slanke
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verschijning en over het echtpaar zei ze in die dagen vals dat ze haar de-
den denken aan ‘een stel varkens die samen aan een trog staan en zich vet -
mesten’.138

Frida en Willem Westerman waren een onafscheidelijk paar. In tegen-
stelling tot Helene Kröller, die haar man maar af en toe in het buiten-
land vergezelde, ging Frida Westerman vrijwel altijd met haar echtge-
noot mee op zakenreis. Ook als hij zijn lange tournees maakte door de
Verenigde Staten om Amerikaanse en Canadese financiers te bezoeken.139

Frida Westerman had thuis de broek aan en was mordicus tegen de
plannen van Kröller om de Rotterdamsche Bank te redden met geld van
Harriman. Toen ze er lucht van kreeg dat haar man, zonder haar te infor-
meren, toch gesprekken met de Amerikaanse bankier voerde, belde ze in
paniek op naar de bank. Daar vertelde men haar dat hij met zijn zaken-
gezelschap in Parijs zat en niet bereikbaar was. Frida Westerman was
buiten zinnen van woede geraakt. Aan theatrale eigenschappen geen ge-
brek. Stampvoetend en huilend had zij haar deerniswekkende verhaal
gedaan tegen haar Haagse kapper, die zo vriendelijk was om zijn clien-
tèle van deftige dames in de hofstad, onder wie ook Helene Kröller, deel-
genoot van de gebeurtenissen te maken.140Willem Westerman luisterde
echter wel degelijk naar zijn echtgenote en weigerde op de voorstellen
van Harriman in te gaan. ‘Alleen over mijn lijk,’ zei hij.141

Waar Kröller dacht aan kapitaaldeelname door Harriman, waarbij hij
ook zijn eigen deelneming van tien miljoen in de Rotterdamsche Bank te
gelde zou kunnen maken, bewandelde Willem Westerman zijn inmid-
dels vertrouwde route. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van de
Rot terdamsche Bank in april 1924 repte hij nog met geen woord over
mogelijke problemen. Er werd winst gepresenteerd en dividend uitge-
keerd. Maar er lag toen al twee weken een brief bij Gerard Vissering, de
hoogste baas van De Nederlandsche Bank. Westerman vroeg om een
noodkrediet van 41 miljoen gulden en bood daarbij de financieringen
van het Müller-concern als onderpand aan.142

Voor De Nederlandsche Bank was dit echter geen eenvoudige zaak.
Het instituut had intussen zelf ook vorderingen op het Müller-concern.
Kröller had er al in 1921 de Schatzscheine beleend, waarmee Duitsland uit-
eindelijk zijn graanleveranties betaald had. Hetzelfde gold voor Kröl -
lers miljoenenleningen aan de Amsterdamse scheepvaart en zijn aan -
delenparticipatie van tien miljoen in de Rotterdamsche Bank. Ook die
waren allemaal bij De Nederlandse Bank beleend.143 Gerard Visse ring
stond waarschijnlijk ook persoonlijk niet geheel neutraal tegenover 
W.H. Müller & Co.Hij had in 1917 tot de uitverkorenen behoord die aan-
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delen in de firma kregen aangeboden. Hij had voor 25 duizend gulden in
de emissie deelgenomen.144 Vissering had zich ook altijd zeer aan de zijde
van de Rotterdamsche Bank geschaard, hetgeen haar oorsprong vond in
de gedeelde antipathie tegen de Amsterdamse bankier Karel van Aalst.145

Gerard Vissering was geen krachtige beslisser. Volgens de immer kri-
tische Amsterdamse reder Ernst Heldring, die in het Comité van Advies
van De Nederlandsche Bank zat, had Vissering een slechte mensenken-
nis, was hij wereldvreemd, maar bovenal ‘bang als een wezel’.146 Het ant-
woord van Vissering liet ruim een maand op zich wachten. Op 12 mei liet
hij Westerman per brief weten bereid te zijn de Rotterdamsche Bank met
bijna dertig miljoen gulden te steunen, hoewel hij daarbij weigerde het
krediet aan de Compañia Mercantil Argentina als onderpand te accepte-
ren. Het risico op de Duitse Schatzscheine vond hij waarschijnlijk voorlo-
pig wel genoeg.147 Het was daarna interim-manager Rinus van Dussel -
dorp die aan De Nederlandsche Bank tekst en uitleg mocht komen geven
over de potpourri aan exotische investeringen die bij Müller & Co en
haar dochters op de balans stond en die terugbetaling van het noodkre-
diet moesten waarborgen.148

De dertig miljoen van Vissering bleek echter niet voldoende om de
koersval te stoppen. De prijs van de aandelen Rotterdamsche Bank bleef
maar zakken. Er was een grote aandeelhouder in Amsterdam, koffie-
handelaar Carl Rehbock, die, met een behoorlijke hoeveelheid voorken-
nis, zijn aandelen van de hand deed. Rehbock was tevens lid van het
Comité van Advies van De Nederlandsche Bank.149

In overleg met De Nederlandsche Bank werd nu besloten een krachti-
ger signaal naar de kapitaalmarkt af te geven, door een wijziging in de
directie. Piet van Tienhoven hield de eer aan zichzelf en trad terug. Hij
vond een veilig heenkomen bij de Hollandsche Bank voor Zuid-Ame ri -
ka, die gereorganiseerd werd en samengevoegd met de andere buiten-
landse deelnemingen van de Rotterdamsche Bank. Willem Westerman,
die er in het geheel niet van overtuigd was dat zijn bank gesaneerd dien-
de te worden, zou alsnog aftreden als directievoorzitter, maar hij mocht
wel de hoogste baas van de bank blijven. Er zou een nieuwe raad van toe-
zicht gevormd worden, waarvan hij voorzitter zou worden. Voor Wes -
ter man was dat een geruststellende gedachte, en hij vertrok voor zijn
jaarlijkse kuur naar het Oostenrijkse Mariënbad.150 Maar binnen een
week werd hij alweer teruggeroepen omdat de koersval bleef aanhouden.
De Nederlandsche Bank gaf op 1 juli 1924 een communiqué uit, waarin
nu publiekelijk bekend werd gemaakt dat steun zou worden verleend
aan de Rotterdamsche Bank om de ‘liquiditeit te handhaven’. De avond
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ervoor was er tussen de directie van de centrale bank en de top van de
Rotterdamsche Bank overleg geweest op de Haagse Kneuterdijk. Wes -
ter man was daarna naar het woonhuis van minister van Financiën
Colijn gegaan, die een garantie gaf voor een noodkrediet van vijftig mil-
joen gulden. Dat bleek voldoende en de koers stabiliseerde zich.151

Nu de situatie rond de bank tijdelijk tot rust gekomen was vertrok Anton
Kröller naar Baden-Baden. Daar voegde hij zich bij zijn echtgenote die
zich al weken eerder onder behandeling had gesteld van de beroemde
arts Dr. Franz Dengler. De nerveuze Helene kwakkelde al haar hele leven
met allerhande gezondheidsproblemen en was geregeld in kuuroorden
te vinden. Ze sliep al jaren niet meer zonder slaappoeders. De laatste tijd
kampte zij met depressies en kwam soms haar bed niet meer uit. De di-
agnose was nu dat ze een neurose had en haar werd vooral rust voorge-
schreven. Anton had haar steeds beloofd te komen, maar zijn reis we-
gens de bankcrisis telkens uitgesteld.152

Ook Anton vond nu rust in Baden-Baden. ‘De kuur doet mij zoo goed
– ik ben 5 kg afgenomen – dat ik bij mijn terugkeer ook meer waard zal
zijn,’ schreef hij met zijn bekende bescheidenheid aan Sam van De ven -
ter. Maar zijn zorgen waren nog niet verdwenen. ‘De tijden zijn wel heel
moeilijk. We zitten midden in de crisis. Ik moet me geweld aan doen om
hier te blijven.’ Nu de bank voorlopig gered was, had Anton Kröller nog
maar één belang: zorgen dat de kredietverlening aan zijn onderneming
niet werd stopgezet. Kröller hoopte nog altijd dat Averell Harriman geld
in de bank zou steken. Sam van Deventer moest het contact met hem
warm houden. ‘Wat de Robaver betreft, zoo is het goed om te weten of de
Harrimans nog willen,’ schreef hij uit Baden-Baden. In de top van de
Rotterdamsche Bank had hij inmiddels weinig vertrouwen meer. ‘We
hebben noch aan Commissarissen noch aan Directie incl. W.W. veel, maar
wél hebben we te rekenen met Nederl. Bank en Regeering. Of Colijn
deelneming der Amerikanen zal willen, is moeilijk te beoordelen.’153

Maar het reddingsplan van de Rotterdamsche Bank kwam er uitein-
delijk heel anders uit te zien dan Kröller hoopte. Via de jongste directeur
Yme van der Meulen had het Comité van Toezicht van de bank al die tijd
overleg gevoerd met De Nederlandsche Bank. Achter hem stond Willem
van der Vorm.154 Besloten werd dat niet al het risico van de redding van
de bank zomaar op de staat afgewenteld zou worden. Het krediet was
slechts tijdelijk. Er werd in november 1924 een aandelensyndicaat ge-
vormd waarbij het grootste deel van het kapitaal, dertien miljoen, van
De Nederlandsche Bank afkomstig was, met een garantie dus van De
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Nederlandse Staat, maar anderhalf miljoen moest door de directeuren
en commissarissen van de bank zelf geïnvesteerd worden. Dat geld leen-
den ze weliswaar van De Nederlandsche Bank, maar het risico van verdere
koersdaling kwam daarmee voor hun eigen rekening. Kröller en Wester -
man namen ieder voor ruim een kwart miljoen deel, Willem van der Vorm
voor 84 duizend gulden.155

Kröller eiste vervolgens wel dat de tien miljoen gulden aan aandelen
die nog in handen waren van zijn exploitatiemaatschappij voor de volle-
dige nominale waarde zouden worden teruggekocht. Een volstrekt on-
redelijke eis, gezien zijn aandeel in de problemen van de bank. Maar
Kröller was nu eenmaal brutaal. Uiteindelijk zag hij echter ook wel in
dat hij bij volharding zijn krediet bij zowel De Nederlandsche Bank als
de regering volledig zou verspelen, en dat was het hem niet waard. Hij
ging akkoord met de omruiling van zijn stukken in amortisatiebewij-
zen. Maar Kröller zou Kröller niet geweest zijn als hij geen munt zou
slaan uit zijn onderhandelingspositie. De directie van de Rotterdam -
sche Bank zegde nu toe ‘dat wij het crediet Uwer Firma bij onze bank
niet zullen opzeggen, maar dat wij U in de gelegenheid zullen stellen
dat successievelijk bij ons af te lossen’. Kröller had bovendien bedongen
dat zolang de amortisatiebewijzen uitstonden hij twee commissarissen
bij de Rotterdamsche Bank mocht leveren.156

De brief werd ondertekend door de voltallige directie van de Rot ter -
damsche Bank. Willem Westerman maakte daar inmiddels geen deel meer
van uit. De ijdele bankier had zich tijdens de roerige zomer van 1924 bij
De Nederlandsche Bank onmogelijk gemaakt door na de liquiditeits-
steun in juli nog verschillende stukken in De Telegraaf te publiceren
waarbij hij probeerde zijn eigen straatje schoon te vegen. Voor Willem
Westerman werd geen speciale positie gecreëerd, er kwam geen perma-
nente raad van toezicht. Willem Westerman bleef nog even commissaris
bij de Rotterdamsche Bank, maar ging in het voorjaar van 1925 met ver-
vroegd pensioen.157

Binnen W.A. Harriman & Co haalde het personeel opgelucht adem
dat de belofte van hun baas om kapitaal te verschaffen aan de Rot ter -
damsche Bank niet gestand hoefde te worden gedaan, al ging nu wel het
grapje dat het ‘perhaps mrs. Westerman’ was, die ervoor gezorgd had
dat de transactie niet was doorgegaan.158De ironie was dat Anton Kröller
zich vervolgens blijkbaar wel verplicht voelde om met Müller & Co toch
een belang te nemen in het Georgische mangaansyndicaat van Harri man,
zodat hij in ieder geval zijn positie als verkoopagent daar kon herwin-
nen. Hij stak er ruim twee ton in.159 Maar de Sovjets bleken onbetrouw-
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baar en ontwikkelden direct na de verlening van de concessie aan Harri -
man een eigen reusachtige mangaanmijn in Nikopol in Oekraïne. De
prijs van mangaan kwam daardoor sterk onder druk te staan. Harriman
heronderhandelde met Trotski de concessievoorwaarden, maar kreeg
de mijnen nooit winstgevend.160

In Harrimans memoires noch in zijn biografie wordt Anton Kröller of
de Rotterdamsche Bank genoemd. Wel het mangaansyndicaat. Harri -
man besloot na zijn bezoek aan Trotski zijn belang in de concessie zo
snel mogelijk van de hand te doen, naar eigen zeggen met een kleine
winst. Maar de meeste andere deelnemers, waaronder Müller & Co, ble-
ven zitten. Het Harriman-mangaansyndicaat werd een groot financieel
fiasco.161

Voor Kröllers financiële privésituatie bood de redding van de Rotter -
dam sche Bank overigens geen oplossing. In 1923, terwijl Müller & Co
nog dezelfde winst rapporteerde als het jaar ervoor, had Kröller zichzelf
al geen dividend meer kunnen uitkeren van 32 procent, zoals de jaren
ervoor, maar nog slechts een schamele 6. Dit bewijst eens te meer dat een
oorzakelijk verband tussen de gerapporteerde winst en het uitgekeerde
dividend aan de familie bij Müller & Co ontbrak. Om geen slapende
honden wakker te maken werd nog wel de normale 6 procent uitgekeerd
aan de preferente aandeelhouders.162 Kröllers jaarlijkse uitkering viel in
1923 in één keer terug van negen ton naar nog geen tweehonderddui-
zend gulden. Prompt kreeg hij ook nog een belastingaanslag die alles
oversteeg. De fiscus vroeg dat jaar negen ton van hem, waarvan overigens
niet zeker is of hij deze ook daadwerkelijk moest betalen. In 1924 was er
helemaal geen dividend meer.163

In de privéadministratie is goed te zien hoe Kröller vervolgens nog
uit alle hoeken en gaten van zijn concern middelen bij elkaar sprokkel-
de om zijn persoonlijke cash flow op peil te houden. Bij de kantoren in
Londen en Parijs werden de laatste privérekeningen leeggehaald. Maar
in 1924, nadat de Rotterdamsche Bank had laten weten de steeds verder
oplopende tekorten niet meer verder te willen financieren, was ook dit
spel uit. De rekening van Dr. Dengler in Baden-Baden werd door Kröller
betaald in natura. Dengler kreeg de Packard uit het wagenpark van de
familie ter waarde van veertienduizend gulden.164

Voor deze nijpende situatie kondigde zich echter direct een oplossing
aan, die zich parallel ontwikkelde aan de reddingsactie van de Rotter dam -
sche Bank. In januari 1924 overleed geheel onverwacht Antons acht jaar
oudere broer Nico. Hij was met darmklachten in het Westeinde Zieken -
huis in Den Haag opgenomen en tijdens de operatie gestorven. Nico
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werd begraven in Hillegersberg, waar hij bij zijn vader werd bijgezet in
het familiegraf.165 De belangstelling voor zijn uitvaart was groot. Woor -
den van dank werden gesproken door verschillende vertegenwoordigers
uit de verzekeringssector. Een Rotterdamse assuradeur roemde zijn werk -
ijver en kennis van het assurantievak. Een Amsterdamse verzekeraar prees
hem om zijn eenvoud. ‘In Amsterdam hielden wij van hem,’ zei hij. ‘In
het bijzonder om zijn vriendelijkheid en hartelijkheid. Zijn gastvrijheid
was spreekwoordelijk.’ Een lid van de familie Van Beuningen sprak na-
mens de jonge vrienden, op wie Nico met zijn ‘onkreukbare persoonlijk-
heid een goeden invloed heeft uitgeoefend’. Nico werd door zijn vrienden
omschreven als een ‘ridderlijke man’ en ‘een hoogstaande, fijne figuur’.
Zelfs Nico’s chauffeur sprak dankbare woorden. Broer An ton hield geen
toespraak, hij bedankte de aanwezigen alleen voor hun komst.166

De normaal zo koele Kröller was aangeslagen door de plotselinge
dood van zijn broer. Aan collega-diplomaat Willem van Eysinga schreef
hij: ‘Ik was niet alleen door banden van familie, doch ook door die van
oprechte vriendschap met mijn broeder verbonden.’167 Diezelfde Van
Ey singa had ervoor gezorgd dat Kröller begin februari 1924 afreisde
naar Litouwen om als bemiddelaar op te treden in de zogeheten Memel -
kwestie.168 Memelland lag tussen Oost-Pruisen en Litouwen. Het was
ondanks de pro-Duitse bevolking toegewezen aan het laatste land om-
dat dit anders geen havenstad zou hebben. De bevolking kwam hierte-
gen in opstand en sinds 1920 bewaakten Fransen de orde. Litouwse troe-
pen waren in 1923 het land binnengetrokken om hun grondgebied op te
eisen en de Volkenbond stuurde nu een commissie bestaande uit een
Zweedse, een Amerikaanse en een Nederlandse diplomaat om een op-
lossing tot stand te brengen.169

Kröller was dolblij dat hij zijn bontjas had meegenomen, want in
Litouwen was het steenkoud begin februari. Er waaide een ijzige noord-
oostenwind die ze lokaal bisenoemden. ‘Mijn pels is goud waard,’ schreef
hij vanaf zijn hotelkamer, waar hij tussen stapels paperassen zat. In zijn
bekende bondige bewoordingen legde hij aan Helene uit wat de Memel -
kwestie precies inhield en wie de belangrijkste spelers waren. ‘Ziedaar
de puzzle in groote lijnen.’ En hij plaatste de hele zaak ook nog eens even
losjes in perspectief: ‘Wanneer je nu bedenkt dat Littauen 2 millioen in-
woners heeft, en Memel en omstreken 140.000, dan wordt de zaak tra-
gisch-komisch.’170

Daarna ging hij over tot de familiesituatie. ‘De dood van onzen goeden
Nico werkt zeer bij mij na, maar de overtuiging dat het voor hem toch de
besparing van veel leed beteekent, is een groote troost.’171 Kröller doelde
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op het feit dat zijn 69-jarige broer bij zijn overlijden tot over zijn oren in
de schulden had gezeten. Want hij mocht dan overal geliefd zijn en een
man van aanzien in het assurantievak, met geld omgaan was niet zijn
sterkste kant. Op zijn begrafenis had een van de sprekers gezegd: ‘Kwam
men bij [Nico] Kröller voor een of ander goed doel, dan was men zeker,
niet afgewezen te worden.’172 Na Nico’s overlijden vond de familie in
zijn huis aan de Nassaulaan in Den Haag in een afgesloten kastje stapels
onbetaalde rekeningen. Nico Kröller liet, naast een mooie verzameling
Chinese kunst, bij zijn overlijden ruim 2,5 ton aan schulden na.173

Kröller vervolgde zijn brief uit Litouwen: ‘Wanneer men zoo in het
leven staat als wij beiden dan ware het huichelarij, wanneer men de ver-
dere gevolgen niet in zijn gedachtengang opnam.’ Hij legde Helene uit
dat als zijn broer Willem nu zou komen te overlijden er geld voor het
museum beschikbaar zou zijn ‘zonder dat dit de firma finantien iets
hindert’. Maar als hijzelf vóór zijn broer zou overlijden, dan zou het
geld van Willem grotendeels naar de kinderen gaan, want Anton en
Helene Kröller waren niet in gemeenschap van goederen getrouwd.174

‘Met onze plannen is het dus zaak, dat én jij én ik ze kunnen uitvoeren
en ik geloof lieve Ma, dat wij dus hier egoïstischer moeten denken dan
we het anders van natuur doen. We hebben gelukkig in het leven nog
nooit op niemands dood behoeven te wachten.’175

Kröllers uitspraak bleek omineus, want binnen enkele maanden stier -
ven de twee personen die de meeste invloed hadden op zijn financiële
 situatie. Emilie Faulenbach overleed in mei na een lang ziekbed op tach-
tigjarige leeftijd in Düsseldorf, in juli gevolgd door Antons broer
Willem in Hilversum.176Het betekende dat Anton verlost was van de lijf -
rente die hij zijn schoonmoeder sinds de uitkoop van de familie Müller
betaalde, maar vooral dat hij en zijn zuster Marie nu ruim drie miljoen
gulden van hun oudste broer erfden, plus diens aandelen in het bedrijf.
Het betekende ook dat hij even financiële adempauze had.177

Het moet allemaal een toevallige samenloop van omstandigheden ge-
weest zijn, maar de uitspraak van Anton dat zij ‘nog nooit op niemands
dood’ hadden hoeven wachten, gaven de plotselinge sterfgevallen wel
een sinister tintje. Want Kröllers bewering was juist. Ook de sterfgeval-
len die zich eerder binnen de familie hadden voorgedaan, waren achteraf
gezien voor hem een bevrijding geweest. Door de plotselinge dood van
Helenes vader in 1889 en de ontreddering die daarna ontstond, had hij
zich in één keer een veel groter deel van het bedrijf kunnen toe-eigenen
dan onder normale omstandigheden en met zijn eenvoudige achter-
grond ooit mogelijk was geweest.
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De dood van zijn zwager Gustav Müller in 1913 verloste hem niet al-
leen van een blok aan zijn been, door het uitkopen van de familie Müller
was W.H. Müller & Co nog net voor de oorlog een zuiver Nederlands be-
drijf geworden en kon er over de neutraliteit van de firma geen onduide-
lijkheid meer bestaan. Helene Kröller schreef in 1923 aan een van haar
Duitse zwagers dat dit een grote zegening was  geweest, omdat ‘anders de
Entente natuurlijk terstond alles van waarde in beslag genomen had’.178

Het enige binnen Müller & Co dat nu nog aan Gustav Müller herinnerde
was een berg in de Chileense mijnbouwconcessie Algarrobo die na zijn
dood naar hem vernoemd was.179

Achteraf bekruipt je wel eens het onaangename gevoel dat Anton Kröl -
ler misschien zelfs al van het begin af aan de Müllers liever kwijt dan rijk
was en erop uit was de macht in het bedrijf over te nemen. Door de aan-
wezigheid van cargadoor Piet Verbeet, die tegelijk met hem in dienst trad
en waarschijnlijk een verre achterneef was, zou hij daarna ook al snel
zijn veel minder gedreven broer Willem niet meer nodig hebben gehad.
Het is een speculatieve gedachtegang, maar het blijft opmerkelijk dat
Kröller na zijn machtsovername in 1889 het roer zo radicaal omgooide
bij de onderneming.
Dat Willem Kröller niet meer het eeuwige leven had in 1924, was dui-

delijk. Hij was 71. Hij had het grootste deel van zijn leven als zenuwpa-
tiënt doorgebracht in een verduisterde ruimte. Willem werd verzorgd
door verpleegsters die door de firma betaald werden.180 In 1922 was hij al
eens op sterven na dood geweest. ‘Wat een ledig leven van W. en wat be-
loofde het toch veel,’ zei Kröller daarna over zijn tien jaar oudere broer,
die ruim dertig jaar daarvoor het pad voor hem bij W.H. Müller & Co had
geplaveid. ‘Want zijn hoofd was bijzonder en normaliter had hij veel moe-
ten praesteeren.’181 In het najaar van 1923 was Willems toestand verder
verslechterd en zei Anton: ‘Het is te wenschen, dat het niet lang duurt.’182

Kröller zelf bevond zich tijdens het overlijden van zijn broer in het kuur -
oord in Baden-Baden. Tegen volkenrechtjurist Van Eysinga zei hij daarna:
‘Voor hem en ons is de eeuwigen rust geen reden tot droefenis.’Willems
dood kwam ‘als een engel van verlossing na een leven van lijden’.183

Interessant is ook dat direct na Willems dood Sam van Deventer de
nalatenschap expliciet ter sprake bracht, en Helene zich blijkbaar geroe-
pen voelde zich te verdedigen door te stellen dat er van ‘een erfenis naja-
gen, of ook maar een verlangen er naar’ bij haar geen sprake was. Ze was
van mening dat ‘oom Willems geld […] eigenlijk rechtmatiger het onze’
was, en dat hij ‘zonder het te willen voor het museum heeft gespaard’.184

Opmerkelijker dan het overlijden van Willem is echter de plotselinge
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dood van Nico Kröller. Deze was namelijk helemaal niet ziek. ‘Drie we-
ken geleden was hij zoo gezond als ik en geen teeken van eenige kwaal,’
schreef Anton vlak na Nico’s overlijden. Hij stierf volgens zijn broer aan
‘kanker aan den darm’.185 Voor Anton was het een groot geluk want als
Willem voor Nico was gestorven, zou het erfdeel van de laatste linea recta
naar diens schuldeisers zijn gegaan. Het was waarschijnlijk ook om die
reden dat Anton, tot verbazing van zijn raad van advies, anderhalf jaar
eerder Müller & Co het verzekeringsbedrijf N.E. Kröller & Co van Nico
had laten overnemen.186

Wanneer we nu de film van Anton Kröllers leven nog eens even terug-
spoelen, dan waren er nog meer sterfgevallen waarbij de omstandighe-
den vraagtekens opriepen. Dokter Nolen, de Rotterdamse huisarts van
de familie Kröller, stelde op Goede Vrijdag 1889 vast dat Wilhelm Müller
was overleden aan een hartaanval als gevolg van een verwijd bloedvat in
de borst. Müllers persoonlijke arts in Düsseldorf bleef daarentegen vol-
houden dat zijn patiënt niet meer dan maagproblemen had gehad.187

Ook de dood van Gustav Müller kwam volledig onverwacht. Hij was
kort voor zijn overlijden weliswaar somber en lusteloos, maar lichame-
lijk niet ziek. Hij werd tijdens een reis naar Berlijn met zwager Anton
opeens geveld door ‘een ongesteldheid’.188 Nadat hij voor verder herstel
naar een kuuroord in de Alpen was vertrokken, ging zijn toestand snel
achteruit en overleed hij op slechts 47-jarige leeftijd. Ook Gustav Müller
gaf meer geld uit dan er binnenkwam. Hij had schulden aan zijn zwager
gehad.189 Tot ergernis van zus Helene bleef hij desondanks geld uitge-
ven aan zijn landgoed Wulwesort in Sauerland.190

In 1898 werd de Hilversummer psychiater Sibrandus Stratingh Tres -
ling dood in een sloot gevonden. Deze was sinds 1889 de zaakwaarne-
mer van Willem Kröller geweest. Hij had een algemene volmacht en ver-
tegenwoordigde Willem als vennoot bij W.H. Müller & Co. Hij tekende
onder meer de jaarstukken.191 Het moet voor Anton Kröller heel prak-
tisch geweest zijn dat zijn bokkige broer, die nog enige tijd dacht te kun-
nen terugkeren in het bedrijf, met behulp van Tresling zowel fysiek als
mentaal op veilige afstand was geplaatst. Maar vreemd was het natuur-
lijk wel dat een psychiater dit soort zakelijke belangen behartigde. Je
zou in deze rol eerder een advocaat verwacht hebben, die er na Treslings
dood dan ook kwam.192 Opvallend is ook dat de handtekeningen van
Willem en Anton Kröller niet voorkomen in het gedenkboek dat vrien-
den en patiënten van dokter Stratingh Tresling ter nagedachtenis aan
hem maakten.193 Na de dood van de psychiater bleek dat Willem Kröller
overigens uitstekend in staat was zelf de jaarcijfers van Müller & Co in
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ontvangst te nemen en deze van een handtekening te voorzien.194 Tres -
lings dood werd nooit opgehelderd.195

Dat Kröller ‘nooit op niemands dood’ had hoeven wachten, gold ook
voor zijn andere zakenpartners, al lijkt daar minder onduidelijkheid
over de doodsoorzaak te bestaan. Christiaan de Jong, de oud-kapitein van
de Nederlandsch-Indische Scheepvaart Maatschappij, was een van Kröl -
lers eerste leermeesters geweest. Zij stapten in de jaren negentig samen
in koloniale zaken, wat geen succes werd, veroverden in 1894 met zijn
tweeën de Batavierlijn, en hadden vergeefs geprobeerd het zouttrans-
port in Indië te bemachtigen. De Jong fungeerde als stroman bij rederij
W. Smith & Co. Maar vanaf 1902, toen de aandelen van het scheepvaart-
bedrijf aan de beurs genoteerd werden, had Kröller De Jong niet meer
nodig en stapte de laatste op als commissaris. In ruil voor zijn rol als
stroman bij Smith kreeg De Jong in 1905 waarschijnlijk nog een deelne-
ming in de onroerendgoedinvestering in Sloten, maar niet lang daarna
overleed hij tijdens een verblijf aan de Côte d’Azur.196

Bij het overlijden van Luciano de Rin, zijn compagnon bij de graan-
overslag in Roemenië en Londen, wiens zaken hij gaandeweg had overge-
nomen, was Kröller zelfs hoogstpersoonlijk aanwezig. Op het kantoor
aan Bury Street, dat Kröller die week in 1909 bezocht, had hij De Rin nog
even gezien. Vlak voordat hij de volgende dag op de trein wilde stappen
op weg naar zijn volgende bestemming, kreeg hij echter bericht dat zijn
zakenpartner op sterven lag. Hij maakte rechtsomkeert en ging direct
naar zijn huis aan Highbury Crescent. Daar trof hij een stervende De Rin
aan, die de Italiaanse priester al op bezoek had gehad en zei te hopen
nog enige tijd te leven om zijn jonge zoon verder in het leven te helpen.
Tot in de kleinste details beschreef Kröller vervolgens het stervens-

proces aan zijn echtgenote. Hoe De Rin, die onophoudelijk naar hem ge-
vraagd had, hem bedankte ‘for your long friendship’. De Rin was helder
maar ‘toch was de doodsengel reeds in aantocht’. Hij ademde hevig en
zag grauw. Kröller accepteerde De Rins verzoek zijn ‘testamentsvolstrek-
ker’ te zijn en beloofde hem zijn ‘beste kunnen’ voor de nabestaanden.
De Rin vroeg nog om een glas melk, waarna Kröller de kamer verliet. Vijf
minuten later raakte De Rin bewusteloos en blies zijn laatste adem uit.
De Rin stierf aan ‘kanker aan de long’.197

Kröllers overleden zakenpartners werden nooit opgevolgd, maar hun
dood bracht hem telkens wel een stapje dichter bij de alleenheerschappij
over Mül ler & Co. Van de nabestaanden kocht hij na het overlijden altijd
de resterende zakelijke bezittingen. Van de familie Müller de aandelen
in de firma. Van de weduwe De Jong de aandelen in rederij W. Smith &
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Co en in onroerendgoedmaatschappij Welgelegen. Van de weduwe De
Rin twee graanelevatoren in Roemenië. In ruil hiervoor kregen de we-
duwes van Kröller een lijfrente.198

De zorg van Kröller voor De Rins zoon was maar van korte duur.
Begrijpelijk overigens. Kröller leende De Rin jr. na de dood van diens va-
der vanuit zijn Londense filiaal omgerekend zo’n twintigduizend gul-
den.199 Twee jaar later stuurde Angelo de Rin hem een ‘hartverscheuren-
de’ brief waarin hij vertelde al zijn geld verloren te hebben door een
‘error of judgement in business’. Kröller liet weten hem niet verder te
kunnen helpen. De Rin jr. reisde hem achterna en meldde zich persoon-
lijk bij de receptie van het hotel in Berlijn, waar Kröller verbleef. Hij liet
hem daar ijskoud staan en schreef slechts aan Helene: ‘Men kan niet de
2de voorzienigheid spelen en hier is helaas m.i. niets te redden. De on-
dergang onvermijdelijk.’200Angelo de Rin moest Kröller zijn erfdeel in de
toekomstige nalatenschap van zijn moeder in onderpand geven.201

Het overlijden van Kröllers twee accountants tijdens de oorlog was op-
merkelijk. Barent Moret van het gelijknamige accountantskantoor was
verantwoordelijk voor de jaarcijfers van Kröllers scheepvaartmaat schap -
pij. In tegenstelling tot zijn collega Burgmans, die onder meer de mijn-
bouwmaatschappij controleerde, was in Morets jaarverslagen altijd
 precies te zien hoeveel geld in schepen zat en hoeveel in overige deelne-
mingen. In april 1915 overleed Moret. Dat was vlak voordat deze de jaar-
cijfers moest goedkeuren waaruit zou blijken dat Kröller een miljoen
gulden van de masm in zijn onroerendgoedmaatschappij had gestoken,
bedoeld voor aankoop van privélandgoederen. In het jaarverslag dat na
het overlijden van Moret door Burgmans was opgesteld, waren alle be-
zittingen van de masm als één balanspost gegroepeerd waardoor de deel-
neming in de maemniet te zien was.202

Kröllers interne accountant Nicolaus van der Veen stierf hetzelfde
jaar. Van der Veen controleerde sinds 1889 de boeken van Müller & Co en
was in 1904 in vaste dienst bij de firma getreden. Hij had van alle mede-
werkers van Müller & Co het beste inzicht in het bedrijf als geheel, inclu-
sief de boekhoudkundige trucs die door Kröller werden toegepast. In 1915
werd hij op reis in Duitsland gearresteerd. Hij werd verdacht van spio-
nage voor de Engelsen. Maar er was sprake van een misverstand. Mogelijk
zag men Van der Veen aan voor zijn naamgenoot, de Rotter dam se hoofd -
redacteur van de socialistische krant Het Volk. Journalisten waren, van-
wege hun reislustigheid, tijdens de Eerste Wereldoorlog ideale kandi-
daten voor spionage.203
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Nicolaus van der Veen belandde in Duitsland in de gevangenis. Voor
zover bekend deed Anton Kröller, die toch over uitstekende relaties in
Berlijn beschikte, niets om zijn financiële steun en toeverlaat vrij te krij-
gen, en het was uiteindelijk Van der Veens schoonzoon die aan de Duitse
autoriteiten duidelijk wist te maken dat er een vergissing in het spel
was. Maar redding kwam te laat voor de 64-jarige Van der Veen, want in
de gevangenis had hij longontsteking opgelopen, waardoor hij korte
tijd later in een sanatorium in Baarn overleed.204 Nicolaus Van der Veen
werd eveneens niet opgevolgd bij Müller & Co.
In het oog springend was ook de plotselinge dood van de voormalig

directeur Van Stipriaan Luïscius van het Graanbureau, de instantie die
tijdens de oorlog het monopolie had bezeten op de aankoop van tarwe
en maïs. Luïscius was na de opheffing ervan nog jaren bezig geweest met
de afwikkeling van de administratie. Hij was een belangrijke getuige
die in 1922 gehoord zou worden door de parlementaire enquêtecommis-
sie die onderzoek deed naar de levensmiddelendistributie tijdens de
oorlog. Luïscius was de enige die uitsluitsel zou kunnen geven over de
werkelijke gang van zaken bij het Graanbureau, waar Kröllers rol van
het begin af aan omstreden was. Maar vlak voordat hij gehoord zou wor-
den werd de 64-jarige en in Heemstede woonachtige Van Stipriaan
Luïscius dood aangetroffen in een Haags hotel.205 In 1922 kwam het en-
quêteverslag uit. Linkse Kamerleden die Kröller tijdens de oorlog op de
korrel hadden genomen, grepen deze gelegenheid nog even aan om hun
vroegere verdachtmakingen aan zijn adres te herhalen, maar het onder-
zoek leverde, vier jaar na afloop van de oorlog, weinig spectaculairs op.
De commissie vond veel van de kritiek op het ondoorzichtige levens-
middelenbeleid overdreven. Bovendien had het geheugen van verschil-
lende getuigen hen in de steek gelaten.206

Naast een aantal sterfgevallen was er ook nog het merkwaardige relaas
van Kröllers zonderlinge neef en naamgenoot Anthonie, de aan lager wal
geraakte Rotterdamse boekhandelaar, die in 1891 op kosten van Müller
& Co was opgesloten in het gesticht in Dordrecht. Daar had Anthonie zeer
tegen zijn zin zes jaar gezeten. Hij had zijn verhaal destijds gedaan aan
schrijver Herman Heijermans in de hoop dat deze zijn levensverhaal kon
gebruiken voor een toneelstuk.207 Na zijn vrijlating was Anthonie Kröl -
ler naar Utrecht verhuisd. ‘Ik woon zeer rijk gemeubileerd. Er wordt
jaarlijks f 1000 te mijne behoeve uitgegeven,’ schreef hij in 1902 aan
Heijermans. De cargadoor van wie hij vermoedde dat deze achter zijn op-
sluiting zat, maar wiens naam hij niet durfde te noemen, zou hem daar-
bij op het hart gedrukt hebben Utrecht vooral nooit meer te verlaten.208
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Maar blijkbaar was op een bepaald moment het geld op, want in 1914
begon Anthonie Kröller plagerige gedichtjes te plaatsen in het Utrechts
Nieuwsblad, die overduidelijk verwezen naar de relatie tussen hem en zijn
vermogende neef. In een onnavolgbare parabel verwerkte de toen 66-ja-
rige Anthonie Kröller Antons kunstmestactiviteiten, zijn landgoederen-
bezit en zijn ertshandel, en vervolgens zijn eigen opsluiting in ‘het dol-
huis’. Aan het einde van het gedicht verwees hij naar een advertentie
elders in de krant, waar het door hem gewenste bedrag te vinden zou
zijn.209

Dat Anton Kröller achter de opsluiting van zijn neef zat, lijdt geen
twijfel. Hij wilde blijkbaar niet dat de goede naam die zijn vader in Rot -
terdam had opgebouwd en die hij zelf groot maakte, bezoedeld werd.210

Dat hij ook de hand zou hebben gehad in de vele sterfgevallen van perso-
nen die zijn pad kruisten is geenszins evident, maar het is wel vreemd
dat het omzulke grote aantallen ging en dat sommige een onnatuurlijke,
andere een zeer plotselinge dood stierven, waarbij de doodsoorzaak niet
altijd duidelijk was. Kröller had soms belang of voordeel bij hun overlij-
den. Harde bewijzen voor zijn betrokkenheid ontbreken dus, en inder-
daad, men sen gingen in die tijd nu eenmaal veel vroeger dood, maar het
níet vermelden van de vele sterfgevallen zou ook geen juist beeld schep-
pen.
In de weinige correspondentie die van hem werd overgeleverd zijn de

dood en de menselijke sterfelijkheid een geregeld terugkerend thema.
Bij overlijdensgevallen toonde Kröller zelden medeleven voor de overle-
dene of hun nabestaanden, maar had hij altijd wel bijzondere aandacht
voor het stervensproces en de doodsoorzaak. De dood zag hij in de meeste
gevallen als ‘verlossing’.211 ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren’
was Kröllers adagium.212

Kröllers brieven, vooral die aan zijn vrouw, waren verleidelijk, en zijn
dat nog. Steeds vriendelijk, complimenteus, optimistisch en in een fris-
se, onomwonden stijl. Maar Kröller was een groot charmeur. Zijn op het
oog zo opgewekte en opgeruimde karakter had wel degelijk een keerzij-
de. Hij was veel vaker dr. Jekyll dan mr. Hyde, maar hij kon heel driftig
worden als hij zijn zin niet kreeg of tegengesproken werd.213 Hij was be-
ledigd als hij meende niet met de juiste egards behandeld te worden.214

Afgunstig was hij ook, zoals wel bleek uit de onafgebroken strijd die hij
leverde met de hoofdstad. Binnenshuis bij zijn familie was Kröller vaak
onhebbelijk. ‘Kritisch’ noemde hij zelf zijn karakter, wat in de praktijk
vaak neerkwam op een uiterst negatieve houding tegenover alles, gepaard
gaand met urenlang zwijgen.215
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Zijn brieven aan zijn vrouw en aan Sam van Deventer, hoe opgewekt
ook, blijken bij nadere lezing vaak een dubbele bodem te bezitten. Ze
zijn soms dirigistisch en dwingend. Zo kreeg Helene tijdens haar opera-
tie in Heidelberg in 1915 van haar man een brief, waarin hij haar erop
wees dat er nog veel werk te verzetten was op het Veluwse landgoed. Het
was nu eenmaal de taak die hij haar had toebedeeld.216 In surprisever-
pakking kwam eerder al de boodschap dat Huize ten Vijver aan renovatie
toe was. Vanuit Londen schreef Kröller toen met veel omhaal over zijn
eigen werkkamer in het huis: ‘Ze herinnert me de periode Falckenburg
– Louis xiv – het benepene stond niet meer aan, maar het moderne was
nog een gesloten boek. […] Het moge veel langer geduurd hebben dan
bij jou – en ik geloof dat ik zonder jou [sic] invloed er ook nooit zoo toe
gekomen zou zijn, maar dat de schillen [sic] me van de oogen zijn geval-
len omtrent het conventioneele, het holle, het banale – dat is gelukkig
toch een feit. Maar hoe lang is de weg – ik schaam me dikwijls zoo echt
over me zelf.’
Mocht dat allemaal nog wel enigszins met de realiteit overeenstem-

men, daarna trok hij alle registers open: ‘Wat me het meeste hindert, is
dat ik die steeds bescheidenheid gepreekt heb en de nietigheid van den
mensch zoo innig voel – me in oogenblikken van succes heb laten van-
gen door paleisstijl en paleissmaak. Maar ook die periode ligt nu alweer
achter ons en met volle overtuiging zal ik je steunen waar ik kan om je
ideeën te helpen belichamen.’217 Huize ten Vijver werd vervolgens onder
leiding van Helene, met behulp van Berlage en Bart van der Leck, inder-
daad volledig gemoderniseerd, maar ook meteen daarna verkocht.
Emoties toonde Anton Kröller zelden. Opmerkelijk in zijn brieven

aan Van Deventer en Van Eysinga is dat op het moment dat er een onder-
werp ter sprake kwam dat hem persoonlijk raakte, hij altijd de aandacht
direct verlegde naar zijn echtgenote, die hij dan naar voren schoof als lij-
dend voorwerp. Hij zei daarbij altijd háár voor leed te willen behoeden.
De vraag is echter of dat oprecht was, zijn eigen eer was hem ook heel
veel waard.
Anton Kröller was een gevoelloze persoon, niet alleen tegenover zijn

kinderen. Hij toonde nooit enig berouw voor de vele miljoenen van be-
leggers die hij wegmaakte. Hij meende oprecht, en zou daar ook in vol-
harden, dat hij geen fouten maakte, en dat hij part noch deel had aan de
verliezen van zijn concern. Hij meende dat het geld dat hij zich in de loop
der jaren vanuit zijn bedrijven toe-eigende hem rechtmatig toekwam.
Direct na het bekend worden van het debacle met de Compañia Mer -
cantil Argentina hield Kröller een lang filosofisch betoog tegenover een
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jonge Amsterdamse bankier. Hij ergerde zich aan het feit dat onderne-
mers zoals hij, vergelijkbaar met die uit de Gouden Eeuw, tijdens een
economische opgang gelauwerd werden als ‘koninklijke kooplieden’,
maar dat als het misging deze helden plotseling veranderden in ‘wilde
speculanten en oplichters’.218 Kröller had ook één tamelijk buitenissige
liefhebberij. Hoewel hij in de regel geen geduld had voor theater en het
voorkwam dat hij een toneelvoorstelling voortijdig verliet, bezocht hij
in Parijs graag Le Grand Guignol. Het was een bizarre vorm van vermaak
– een horrorshow zouden we het nu noemen – waarbij scènes uit gekken-
huizen werden nagespeeld, inclusief levensechte slacht- en verkrach-
tingspartijen.219

Sam van Deventer schreef in zijn herinneringen niets over de keerzijde
van Kröllers karakter, al had hij er als geen ander mee te maken. Hij zei
over de beperkte emotionele ontwikkeling van zijn patroon slechts
enigszins verontschuldigend dat Kröller in zijn jeugd geen ‘familiele-
ven’ had gekend, omdat zijn moeder zo jong overleden was.220 De levens-
beschrijving die Charles-Albert Cocheret van Anton Kröller maakte, is
waarschijnlijk wat dat aangaat de meest betrouwbare. Cocheret was de
zoon van Kröllers leraar Frans op de hbs en trad in 1902 bij Müller & Co
in dienst als secretaris van het Roemeens consulaat. Hij bleef tot in de
 jaren twintig voor de firma werken.221 Cocheret was ook de geestelijk
 vader van de uitentreuren geciteerde, zeer vermakelijke anekdote over
Kröller die, wanneer hij van zijn eigen kantoor op het Lange Voorhout 3
naar dat van zijn vrouw op nummer 1 liep, placht te zeggen: ‘Nu gaan we
van de credit naar de debetzijde,’ zich duidelijk bewust van de enorme
schuldenlast van de firma en de grote waarde die de kunstcollectie in-
middels had. Maar blijkbaar ook zonder scrupules.222

Charles-Albert Cocheret was de enige die het aandurfde om iets te
zeggen over de andere kant van het karakter van Anton Kröller. Hij
schreef: ‘Er zijn in het leven van Kröller enkele psychologisch bevreem-
dende dingen aan te wijzen, maar ...’ Cocheret maakte zijn zin niet af,
maar citeerde vervolgens de Franse schrijver en dichter Sully Pru d -
homme. ‘Si chaque homme après soi laissait sa trace, quels bizarres
 circuits vous feriez sur ses pas.’ Cocheret stelde dat het niet om Kröllers
léven ging maar om zijn nalatenschap.223
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De nieuwe villa Groot Haesebroek.





511

16 
Titanenstrijd

Arie van Hengel was pas 38 jaar oud toen hij werd aangesteld als saneerder
bij de Rotterdamsche Bankvereeniging. Van Hengel was de zoon van een
Amsterdamse cargadoor, had in Leiden rechten gestudeerd en maak te
daar na snel carrière in het hoofdstedelijke bankwezen. Hij stond bekend
als een harde werker en een kundig bankier met een goed gevoel voor ri-
sico. Op zijn dertigste was hij al in de directie benoemd van de Amster -
damsche Bank, een instituut met een aanzienlijk conservatiever beleid
dan zijn Rotterdamse evenknie. Van Hengel was kort daarvoor geschei-
den van zijn eerste echtgenote met wie hij twee dochters had. Hij was
opnieuw getrouwd met een dertien jaar jongere vrouw met wie hij nog
eens zes kinderen op de wereld zou zetten.1

Maar het was niet alleen Van Hengels bankierstalent dat De Neder -
land  sche Bank en minister van Financiën Colijn had doen besluiten hem
te vragen orde op zaken te stellen in de Maasstad.2 Van Hengel was een
mannetjesputter. Hij was gedrongen, enigszins corpulent zelfs, en één
brok temperament. Hij was ongeduldig en niet altijd even beleefd tegen
iedereen. Hij had er geen moeite mee mensen te bruuskeren, als dat in
zijn ogen nuttig was. Sommigen vonden hem dan ook ronduit onbe-
schoft.3 Maar daar lag precies Van Hengels kracht, want anders dan zijn
voorgangers bij de Rotterdamsche Bank moest hij opgewassen zijn te-
gen de almachtige Anton Kröller, die de bank al jaren volledig in de tang
had. Van Hengel was een van de zeldzame personen die werd geacht be-
stand te zijn tegen Kröllers charmes en zich niet door hem zou laten ma-
nipuleren.4

In de herfst van 1924 maakte Anton Kröller voor het eerst kennis met
Arie van Hengel als gedelegeerd commissaris van de Rotterdamsche
Bank. Op dat moment had de instelling meer dan twinig miljoen gulden
te vorderen van de verschillende Kröller-bedrijven plus nog eens twintig
onder het Duitse graankrediet.5 Met behulp van twee interne accoun-
tants van de bank lichtte Van Hengel het Müller-concern door en presen-
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teerde Kröller in december van dat jaar zijn bevindingen. Van Hengels
kritiek laat zich als volgt samenvatten: veel te hoge schulden aan de bank,
een te groot belangenconflict tussen de beursgenoteerde mijnbouwmaat -
schappij en het ertshandelsbedrijf, veel te veel geld aangetrokken van der -
den zonder deze zeggenschap te geven – Kröllers raad van advies werd
door Van Hengel ‘een onjuist surrogaat’ genoemd –, te sterke verweven-
heid tussen Müller & Co en de Rotterdamsche Bank, en absurd veel geld
geïnvesteerd in privéaangelegenheden van de beherende vennoten.6

Van Hengel, die tevens lid werd van de raad van advies van Müller & Co,
stelde een streng reorganisatieprogramma voor, waarbij hij de werkelijke
bedrijfsactiviteiten van Müller & Co wilde loskoppelen van privézaken
en branchevreemde investeringen. Een sterfhuisconstructie zouden we
nu zeggen.7 Vervolgens moesten zo veel mogelijk objecten ‘die voor het
geheel niet noodig zijn’ afgestoten worden. Met de verkoop van deze ac-
tiva zouden de hoge schulden eerst gereduceerd moeten worden. Ook
wilde Van Hengel openheid van zaken naar beleggers door de publicatie
van balansen die werkelijk inzicht gaven in de financiële situatie van de
onderneming. Zijn uiteindelijke doel was dat alle activiteiten van Müller
& Co zichzelf konden financieren en dat het moederbedrijf niet meer als
bankier zou optreden, zoals dat altijd het geval was geweest. ‘Bij een
ernstig volgen van het door mij geschetste programma, zal de Bank die
hare goede relatie in U gaarne goed behouden wil, zeker medewerken.
Slechts over het tempo zou verschil van inzicht kunnen bestaan. […] Voorts

Arie van Hengel.
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zal U de bank niet euvel kunnen duiden, dat zij verdere sommen dan thans
aan Uwe zaken niet mag en wil uitleenen.’ 8

Op zijn bekende tactvolle wijze had Kröller al meteen tijdens het eer-
ste gesprek met Van Hengel instemmend gereageerd en hem zijn volle-
dige, bereidwillige medewerking toegezegd. Alleen over de schuldposi-
tie van het mijnbedrijf waren ze het nog niet eens geworden. Van Hengel
schreef niet zonder ironie: ‘Indien u mij de gegrondheid van het optimis-
me over die zaak kunt aantonen, twijfel ik niet of wij zullen […] de finan-
ciering ook van dat deel gezonder dan thans kunnen regelen.’9 Maar in
werkelijkheid was er van instemming of medewerking van de beherend
vennoot helemaal geen sprake. Kröller zag de schuldpositie van Müller
& Co als een probleem van de bank en niet van hem. Hij was van mening
dat een deel van het kapitaal, inclusief dat van hemzelf en zijn echtgenote,
volledig afgeschreven moest worden en dat de Rotter dam sche Bank haar
schuld maar moest omzetten in aandelen. Van Hengel zou vervolgens
op zoek moeten gaan naar nieuw kapitaal.10

Met het saneren van zijn onderneming hield Kröller zich nog altijd
niet bezig. Dat deden Sam van Deventer en Rinus van Dusseldorp.11 Zij
begonnen nu met de uitverkoop van een deel van het onroerend goed.
Het luxe kantoorpand aan de Keizersgracht, dat vier jaar eerder was aan -
geschaft voor de Amsterdam-Batavia Handelsmaatschappij, Kröllers kort -
stondige Indische handelsavontuur, werd met bijna een ton verlies van
de hand gedaan.12 Ook de panden in Essen, Hamburg, Antwerpen en Luik
– alle aangekocht tijdens de naoorlogse hausse – werden te koop gezet.13

Min of meer toevallig kwamen in die dagen ook een aantal van de lang-
jarige speculatieve onroerendgoedinvesteringen van Kröller tot afwik-
keling. Het nooit ontwikkelde havenproject Rot terdam-West bij Pernis,
waarmee Kröller directeur Gemeente wer ken Burgdorffer bijna tot wan-
hoop had gedreven, werd onteigend. Welis waar tegen een prijs die fors
lager was dan Kröller meende dat de grond waard was, maar op papier
werd zelfs nog een kleine boekwinst gemaakt.14 De stukken grond bij
IJmuiden die Kröller tijdens de oorlog had verworven, werden nu – met
een fors verlies – onteigend.15

Bij de ontwikkeling van de grond in Sloten moest Müller & Co, zoals
gezegd, alsnog financieel bijspringen, omdat Kröller besloot mee te in-
vesteren in woningbouw.16 Voor de grond in Wassenaar, waar Kröller zelf
woonde, gold het tegenovergestelde. Hier deed hij niet mee aan de ont-
wikkeling van villabouw, en liep daardoor juist de beoogde waardestij-
ging mis.17De gronden op de Veluwe vormden een verhaal apart. Van Hen -
gel zag het liefst dat Kröller die uit de onderneming zou lichten, maar
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realiseerde zich toen waarschijnlijk nog niet dat de familie nauwelijks
privévermogen bezat en al jaren vrijwel leefde op kosten van W.H. Mül -
ler & Co.18

Over verkoop van Kröllers meest prestigieuze onroerendgoedproject,
het Holland House in Londen, viel voorlopig niet te praten. Het was voor
Kröller nog altijd het paradepaardje van Müller & Co, het toonbeeld van
moderniteit. Aan Sam van Deventer schreef Kröller over het Londense
kantoor: ‘Ik vrees, dat wanneer wij ons huis verkoopen, het onzen stan-
ding enorm afbreuk zal doen.’ Kröller was juist bezig in Londen finan-
ciers te vinden die op basis van de huurcontracten extra geld aan het be-
drijf wilden lenen.19

Geen enkele moeite bleek Kröller daarentegen te hebben met de ver-
koop van dochterbedrijf Ferrostaal, een van de andere grote geld- en kre -
dietslurpers. Het was niet gelukt de handelsonderneming in overtollig
Duits ijzer en staal winstgevend te krijgen. Ferrostaal werd nu verkocht
aan zakenpartner Gutehoffnungshütte, die al een derde van de aandelen
bezat. Ferrostaal paste uitstekend in de plannen van Vorstandsvor sit zen der
Paul Reusch om van Gutehoffnungshütte en machinefabriek man sa-
men een groot verticaal geïntegreerd metaalconcern te maken. Met de
volledige overname van Ferrostaal kreeg Reusch de beschikking over
een handelsonderneming met filialen in vele uithoeken van de wereld.
Waar Kröller als handelaar in massagoed nooit in geslaagd was – het winst -
gevend opzetten van een internationaal technisch verkoopnetwerk van
metaalproducten en machines – lukte de veel meer industrieel georiën-
teerde Paul Reusch binnen zeer korte tijd. Hij voegde de twee hoofdkan-
toren in Den Haag en Berlijn samen, verplaatste de centrale zetel naar
Essen en maakte van Ferrostaal een geolied internationaal verkoopappa-
raat van alles wat zijn concern produceerde.20 Het Duitse bedrijf Ferro -
staal bestaat tot op de dag van vandaag.21

De geleidelijke afstoting van overbodige en speculatieve bezittingen
van Müller & Co leidde echter maar zeer beperkt tot het terugdringen
van schulden bij de Rotterdamsche Bank. Dat kwam vooral omdat An -
ton Kröller net deed alsof Arie van Hengel niet bestond en geld dat bin-
nenkwam bij Müller & Co liever bleef aanwenden voor zaken die hij
nuttiger achtte dan aflossing van schulden.22 Van Hengels probleem was
dat hij formeel niets te zeggen had bij Müller & Co en slechts lid was van
de raad van advies. Kröller had tijdens de onderhandelingen over zijn
schuldpositie met de bank nu eenmaal bedongen dat het krediet niet
opgezegd zou worden, maar langzaamaan afgebouwd.23

Achter Van Hengels rug om bleek Kröller zelfs geldmakelaars te bena-
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deren voor additionele kredieten. ‘Is het noodig U te zeggen dat zulks
het crediet schaadt?’ schreef een geïrriteerde Van Hengel in het voorjaar
van 1925. ‘Waarlijk de eenige weg is beperking. Wil daaraan nu Uwe krach-
ten wijden. […] Geloof me dit is een vriendschappelijke [en] geen boze
brief, maar er moet nu iets gebeuren om op weg te komen.’24

Kröller probeerde ook de informatievoorziening richting de bank te
manipuleren. Hij verordonneerde de twee interne accountants van de
Rotterdamsche Bank, die inmiddels permanent bij Müller & Co gestatio -
neerd waren, hun bevindingen eerst met hem af te stemmen alvorens
Van Hengel te informeren.Toen deze daar achter kwam schreef hij sar-
castisch aan Kröller: ‘Het is mij aangenamer en het zal U m.i. tijd bespa-
ren, indien wij de volgorde omkeeren.’25 Ook stelde Kröller doodgemoe-
dereerd aan de accountants voor om zes miljoen gulden van de schuld
die de maem, de vennootschap waarin de privélandgoederen zaten, aan
W.H. Müller & Co had, kwijt te schelden. Van Hengel kon het nog net op
tijd verhinderen.26

Anton Kröller bleef omgaan met de Rotterdamsche Bank zoals hij dat
altijd gewend was geweest. Hij informeerde de bank achteraf over geda-
ne betalingen en investeringen, en weigerde haar vooraf te consulteren.
‘Ik heb U reeds gezegd,’ schreef een ongeduldige Van Hengel in de zomer
van 1925, ‘dat ik met vertrouwen begonnen ben te pogen met U samen te
werken, doch bij mij en ik geloof ook bij de Directie van de Rotter dam -
sche Bankvereeniging kan dit vertrouwen slechts gehandhaafd blijven,
indien het zich niet bepalen moet tot critieklooze goedkeuring van door
W.H. Müller & Co verrichte daden, maar indien Wm.H. Müller & Co de
instemming van de Rotterdamsche Bankvereeniging verkrijgen op rege-
lingen, die Uwe firma wenscht te treffen en zaken, die zij meent te moe-
ten ondernemen, voordat zij tot uitvoering komen.’27

Maar Kröller was onverbeterlijk. Zeer tegen de zin van Van Hengel ver -
onachtzaamde Kröller Müller & Co volledig en besteedde hij al zijn tijd
aan de nieuw gevormde handel in bevroren vlees English & Dutch Meat
Company. Deze onderneming bleek echter niet veel meer te zijn dan het
volgende fiasco, waarbij Kröller opnieuw het geld van al te gretige be-
leggers aan het verkwanselen was. Hij had zich totaal verkeken op de
mogelijkheden een plaats te verwerven in het Amerikaans-Britse vlees-
kartel in Argentinië. Voormalig slager Lord Vestey lijkt hem daarbij
pootje gelicht te hebben door weliswaar zijn koelhuis in Las Palmas aan
Kröller te verkopen, maar niet het bijbehorende aandeel in het kartel aan
hem af te staan. Integendeel, Vestey bouwde even later een nog veel gro-
ter koelhuis in Dock Sud in de Argentijnse hoofdstad, waar ook Kröller
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met zijn graanhandel nog eens zijn geluk beproefd had, en eiste van het
kartel dat zijn aandeel omhoog zou gaan van 5 naar 8,5 procent. Daar -
mee legde Vestey een bom onder het tot dan toe uitstekend functione-
rende Argentijnse vleesexportkartel. De kleine spelers, waaronder Kröl -
lers English & Dutch Meat Company, werden nu volledig uit de markt
gedrukt.28

Hoewel Kröller intern de Argentijnse vleesmarkt al als ‘verre van aan-
genaam’ omschreef, kregen aandeelhouders nog jaren optimistische
verhalen te horen.29 Aan Sam van Deventer schreef hij in die dagen: ‘De
English & Dutch baart veel zorg. We zullen wel geheel stop moeten gaan
staan en ik vrees, dat we er in blijven.’ Van Deventer moest vooral niets
tegen ‘Mevrouw’ zeggen, ‘er is al narigheid genoeg’. Maar ook hier be-
hield Kröller zijn onstuitbare optimisme en hoopte op een akkoord bin-
nen het kartel. ‘Maar denken we aan ons oude luctor et emergo. Iedere dag
kan vrede brengen.’30

Voor Arie van Hengel lag deze kwestie bijzonder gevoelig. Zijn jonge-
re broer Jan, in het dagelijks leven directeur bij Stoomvaart Maat schap -
pij Nederland, voerde samen met Kröller de directie over de kort daar-
voor geredde Koninklijke Hollandsche Lloyd, die met haar koelschepen
het bevroren vlees vervoerde. Jan van Hengel zat uit dien hoofde ook in
de raad van commissarissen van de English & Dutch Meat Company.31

Maar toen bleek dat Kröller Müller & Co had laten opdraaien voor een
rentebetaling aan de obligatiehouders van het vleesbedrijf, was voor
Van Hengel de maat vol. Geïrriteerd belde hij Kröller op en vroeg om op-
heldering. Die repliceerde echter laconiek dat het om slechts dertigdui-
zend Engelse ponden ging. ‘Ik vind f 360.000 een groot bedrag,’ schreef
een teleurgestelde Van Hengel even daarna.32 Kröller antwoordde daar-
op dat deze betaling in zijn ogen noodzakelijk en verplicht was, en rede-
neerde dat als hij dit geld niet had betaald, de vleeshandel in zijn geheel
was omgevallen en hij het bedrag als verlies had moeten nemen. Opti -
mist Kröller geloofde nu eenmaal altijd in betere tijden. ‘Ik heb U verze-
kerd – en herhaal deze verzekering uitdrukkelijk – dat geen nieuwe
 engagementen door ons zullen worden aangegaan,’ zei hij tegen Van
Hengel. ‘Maar ik kan met den besten wil geen moeilijke zaken met ge-
weld in orde brengen. Alleen beleid, geduld en gemeenschappelijk over-
leg – en voor alles vertrouwen – kan hier de oplossing brengen.’33

Maar aan dat vertrouwen ontbrak het nu juist tussen de ondernemer
en de bankier. Bij de vasthoudende Van Hengel, omdat hij zag dat Kröl -
ler zich nooit aan gemaakte afspraken hield. Bij de achterdochtige Kröl -
ler, omdat hij niemand vertrouwde die niet naar zijn pijpen danste.
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Kröllers wantrouwen tegenover de Amsterdamse bankier ging zelfs zo-
ver, dat hij bij vrienden van Van Hengel navraag deed of deze hem be-
trouwbaar achtten. Informatie die deze zelfde vrienden direct weer aan
de laatste doorspeelden. Tegenover een enkeling omschreef Kröller Van
Hengel zelfs als ‘psychopaath’, alleen omdat hij hem tegenwerkte. Kröl -
ler realiseerde zich daarbij blijkbaar niet dat hij zelf inmiddels veel beter
aan dit profiel voldeed dan zijn Amsterdamse tegenvoeter. TegenoverVan
Hengel zelf bleef Kröller overigens altijd charmant en beleefd, zoals men
dat nu eenmaal van hem gewend was. ‘Zwei Seelen wohnen in dein Brust,’
zei hij schmeichelend tegen de bankier, maar hij bedoelde hetzelfde.34

Bij de familie Kröller thuis werd Arie van Hengel ondertussen gedemo-
niseerd. Helene Kröller, die zich weer onder behandeling van de vertrouw-
de Dr. Dengler in het kuuroord in Baden-Baden had gesteld, noemde
hem in die dagen in haar brieven afwisselend ‘vampier’, ‘duivel’ en ‘sadist’.
‘De hengelaar’ was zo ongeveer haar meest positieve kwalificatie.35 Met
Sam van Deventer was ze het erover eens dat haar eigen man daarentegen
‘bar goedhartig’ was.36

Het wantrouwen van Anton Kröller tegenover Arie van Hengel was
niet terecht en zegt vooral veel over het karakter van de eerste. Kröller
was de spreekwoordelijke waard die zijn gasten niet vertrouwt. Arie van
Hengel was misschien een drammerige persoon, die niet erg openstond
voor ideeën van anderen, maar met Müller & Co en de Rotterdamsche
Bank had hij toch echt het beste voor.37 Fundamenteel verschil van in-
zicht bestond echter tussen Kröller en Van Hengel over de omgang met
diegenen die het geld aan de onderneming hadden verstrekt. Volgens
Van Hengel dienden deze fatsoenlijk behandeld te worden en liefst alle-
maal zeggenschap te krijgen. Kröller had daarentegen lak aan zijn be-
leggers en bankiers, en voelde geen enkele verantwoordelijkheid voor
de terugbetaling van hun geld.
Arie van Hengel stortte zich desondanks met ziel en zaligheid in zijn

opdracht de schulden van Müller & Co bij de Rotterdamsche Bank te re-
duceren. Hij kwam soms om vier uur ’s nachts met de auto thuis in Am -
ster dam aan om vervolgens om acht uur alweer naar Rotterdam te ver-
trekken.38 Maar een jaar na zijn aantreden als gedelegeerd commissaris
bij de Rotterdamsche Bank was hij nog geen steek verder met de her-
structurering van Müller & Co. Aan het speciaal ingestelde Comité van
Toezicht van de bank bracht hij verslag uit van zijn bevindingen en deed
een voorstel om een nieuwe naamloze vennootschap op te richten waar-
in de werkelijke bedrijfsactiviteiten zouden worden ondergebracht. Met
dividenden uit de gezonde bedrijfsonderdelen zouden dan de schul den
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aan de bank moeten worden afbetaald. Het idee was dat er op deze ma-
nier geen geld meer naar privéprojecten van de beherend vennoten kon
vloeien. Ook stelde Van Hengel voor om de mijnbezittingen van Müllers
Algemeene Mijnbouw Maatschappij zoveel mogelijk te verkopen om de
nog altijd torenhoge schulden aan de bank af te lossen.39

Van Hengel stuurde ook een exemplaar van zijn rapport aan Kröller,
met een begeleidend schrijven dat qua inhoud nauwelijks verschilde
met dat van een jaar eerder. Dit keer vestigde hij echter ook de aandacht
op het persoonlijke uitgavenpatroon van Kröller. ‘Het is noodzakelijk,
dat U in Uw eigen omgeving uiterste zuinigheid betracht. […] De geheele
voet, waarop U leeft is niet in overeenstemming met den toestand van
de zaak.’ Van Hengel stelde Kröller voor zelf een passend salaris te noe-
men, waaruit voortaan ook een vergoeding voor woonlasten aan Müller
& Co zou moeten worden bestreden. ‘Ik vertrouw, dat U zelf juist zult
weten te schatten, wat den toets der critiek kan doorstaan.’40

Kröller schreef weer beleefd terug dat hij zich volledig in het voorstel
kon vinden – ‘ik aanvaard zonder voorbehoud de algeheele bestuurlijke
scheiding’ – maar hij stelde vervolgens wel voor dat hij zelf gedelegeerd
commissaris bij de nieuwe vennootschap zou worden. Zonder enige gêne
eiste hij ook dat hem een deel van de winst van de nieuwe werkmaat-
schappij persoonlijk zou toevallen.41

Ook met het uitverkopen van de activa van de holding zei Kröller zich
geheel te kunnen verenigen. ‘Ik verzeker U van mijn oprechte medewer-
king in die richting. […] Want alleen daardoor kan ik mijzelf overbodig
maken: het eenige doel, dat mij voor oogen mag staan, reeds met het oog
op mijn leeftijd.’ Kröller zegde toe de kerstdagen aan de specifieke privé-
problematiek van de beherend vennoten te zullen wijden.42 Van zijn
kant vroeg hij Van Hengel tegelijkertijd of deze over een oplossing voor
zijn landgoed Hoenderloo wilde nadenken.43

Toen echter bleek dat Van Hengel weinig voelde voor een machtsposi-
tie voor hem als gedelegeerd commissaris in de nieuwe vennootschap,
bleek Kröller helemaal niet van plan zichzelf overbodig te maken. Op
zijn bekende vriendelijke en beleefde manier schreef hij: ‘Ik was onder
den indruk, dat mijne motieven U hadden overtuigd en het spijt mij zeer,
dat dit klaarblijkelijk niet – of althans niet blijvend – het geval is ge-
weest.’ Kröller beschouwde de kwestie ‘allerminst persoonlijk’, maar de
macht in zijn bedrijf opgeven ging hem te ver. ‘Niemand is met de ins en
outs van het bedrijf vertrouwd als ik, die het heb [sic] opgebouwd en ik
ben mij van geen wanbeleid in deze bewust.’44

Kröller wist ook zijn vervroegd gepensioneerde vroegere bankier Wil -
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lem Westerman te bewegen voor hem in de bres te springen. De conser-
vatieve waarden die Van Hengel in zijn memorandum had toegekend aan
de bezittingen van Müller & Co noemde Westerman ‘wel door een zeer
zwarte bril bekeken’. Van Hengels weigering om Kröller gedelegeerd
commissaris bij de nieuw op te richten vennootschap te maken typeerde
hij als ‘werkelijk een miskenning van zijn capaciteiten’, ‘onnoodig hard’
en ‘niet in het belang van de nieuwe zaak’.45 Kröller gooide tegelijkertijd
nog wat extra olie op het vuur door de bekende Rotter damse advocaat
en notaris Adam Schadee in te schakelen, die de rechtmatigheid van Van
Hengels herstructureringsvoorstellen begon te betwisten.46 De sane-
ring van W.H. Müller & Co dreigde op deze manier nog meer vertraagd te
worden, en de schulden liepen alleen maar verder op. Tegen zijn vrouw
zei Kröller in die dagen vooral ‘geen haast’ te hebben.47

Terwijl Arie van Hengel met man en macht probeerde om Kröller te
bewegen tot het reduceren van zijn schulden aan de bank, was onder be-
leggers al maandenlang onrust gaande. Accountant Alexan der Stern -
heim probeerde in zijn kritische beleggersblad De Kroniek al twee jaar 
op basis van de summiere publieke jaarcijfers van Müller & Co en de
 verschillende dochterbedrijven een overzicht van het concern te con-
strueren. In het najaar van 1925 schreef hij zich erover te verbazen dat
moederbedrijf Müller & Co nog altijd winst rapporteerde, maar wel het
grootste deel van haar reserves had afgeboekt. Hij haalde een recent be-
richt aan uit de NRCwaarin bekend was gemaakt dat de graanafdelingen
van Müller & Co in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Barcelona Genua,
Zürich, Hamburg en Londen gesloten werden, en vergeleek dat cynisch
met de bewering van de onderneming dat men zich over de ‘earning po-
wer’ van het bedrijf niet ongerust hoefde te maken. Sternheim had ook
de statuten van Müller & Co nog eens onder de loep genomen en kwam
tot de conclusie dat bij de beursgang in 1917 bewust aan preferente aan-
deelhouders geen zeggenschap was gegeven en dat de raad van advies
door de gewone aandeelhouders, oftewel door Anton Kröller zelf, werd
benoemd.48

Er gebeurde op de beurs echter pas werkelijk iets toen Müller & Co in
een communiqué de reorganisatieplannen van Arie van Hengel naar
buiten bracht, waarin de overheveling van bezittingen naar de nieuwe
nv bekend werd gemaakt. Een aantal effectenmakelaars trok daarop bij
de Vereeniging voor den Effectenhandel aan de bel om te waarschuwen
dat de Rotterdamsche Bank bezig was zich een voorkeurspositie te ver-
schaffen ten opzichte van obligatiehouders.49

Ook de net opgerichte Vereeniging van Fondsenhouders – voorloper
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van de huidige Vereniging van Effectenbezitters (veb) – had inmiddels
een circulaire verspreid waarin ze haar verontwaardiging uitsprak over
de misleidende informatievoorziening bij Müller & Co in de voorgaande
jaren en riep haar leden op de effecten bij haar te deponeren voor geza-
menlijke actie.50Werkelijk activisme stond echter toen nog in de kinder-
schoenen en beleggers hadden op grond van de wet maar heel weinig in
handen om betere informatie te krijgen als de onderneming deze zelf
niet gaf. De wettelijke verplichtingen voor de financiële verantwoording
van beursgenoteerde ondernemingen waren in Nederland zeer licht en
al decennia niet gewijzigd.51

Eind april 1926 werd Anton Kröller met spoed op Beursplein 5 ontbo-
den.52 Secretaris Sam van Deventer schreef eerst nog afhoudend dat zijn
baas inmiddels vertrokken was naar Straatsburg om daar ‘in zijne kwa-
liteit als lid der “Rijnvaart-Commissie” enkele vergaderingen bij te wo-
nen’, maar op 6 mei 1926 zat Anton Kröller dan toch samen met Arie van
Hengel tegenover vertegenwoordigers van de Vereeniging voor den
Effectenhandel.53 Tijdens het overleg toonde de eerste zich weer uiterst
coöperatief en stemde in met alles wat werd voorgesteld. Een lid van het
beursbestuur suggereerde een nieuwe, onafhankelijke raad van advies
samen te stellen om de rechten van de preferente aandeelhouders beter
te behartigen. ‘Dat is geheel onze bedoeling,’ antwoordde Kröller mee-
gaand. Het beursbestuur zegde daarop toe een speciale aandeelhouders-
vergadering uit te schrijven. Van Hengel beloofde dat de Rotterdamsche
Bank, die nog altijd een groot pakket preferente aandelen in Müller & Co
bezat, zich daarbij van stemming zou onthouden.54 Müller & Co bracht
nu zelf ook het bericht naar buiten dat ze dat jaar niet in staat zou zijn
om de verplichte 6 procent dividend uit te keren.55

Op 22 juni 1926 wezen de preferente aandeelhouders de Amster dam -
se accountants Willem Elles en Willem van Lutterveld aan als leden van
de nieuwe raad. Voorzitter werd Walrave Boissevain, telg uit een bekende
Amsterdamse redersfamilie, van wie Kröller ooit zijn eerste stukken
grond op de Veluwe had gekocht. Na een niet al te succesvolle loopbaan
bij het voormalige familiebedrijf Stoomvaart Maatschappij Nederland,
waar Van Hengels broer dus in de directie zat, wijdde Boissevain zich sinds
midden jaren tien voornamelijk aan de maatschappelijke zaak. Hij zat
voor de Vrijheidsbond in de Tweede Kamer, was lid van de Gemeente -
raad in Amsterdam en was een fervent beoefenaar van de golfsport. Via
zijn schoonvader was hij tevens commissaris bij de Twentsche Bank ge-
worden. Met zijn rijzige gestalte en sonoire stemgeluid had Walrave
Boissevain natuurlijk overwicht.56
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De nieuwe raad van advies ging aanvankelijk voortvarend van start.
Geheel anders dan hun voorgangers legden de leden tijdens een van de
eerste officiële vergaderingen Anton Kröller het vuur na aan de schenen.
De geplaagde zakenman probeerde daarbij de indruk te wekken dat de
Rotterdamsche Bank de hoofdschuldige van het financiële debacle was.
Deze had immers het krediet bevroren waardoor Müller & Co ‘in de groot-
ste moeilijkheden kwam’. Kröller had in zijn ogen door prudent beleid
ternauwernood ‘eene catastrophe’ weten te vermijden. Maar de nieuwe
raad van advies liet zich niet van de wijs brengen. Punt voor punt wer-
den de statuten van Müller & Co doorgenomen en werd Kröller gecon-
fronteerd met de talrijke omissies en onvolkomenheden die in het verle-
den in de structuur van de onderneming geslopen waren.
Zo hadden volgens de statuten de twee beherende vennoten ieder een

miljoen gulden als onderpand bij de Rotterdamsche Bank moeten depo-
neren ter securering van hun persoonlijke aansprakelijkheid. Dat geld
bleek echter niet aanwezig. Kröller verschool zich hier achter zijn voor-
malige lid van de raad van advies emeritus professor Molengraaff die niet
alleen destijds de statuten ontworpen had, maar ook met deponering
van Kröllers eigen aandelen in Müller & Co – in plaats van contant geld –
als onderpand ingestemd had. Het artikel was daarmee een loze letter
geworden.
Ook aan de kritiek dat er nog altijd geen conceptjaarcijfers aan de raad

van advies waren gepresenteerd, wist Kröller zich handig te onttrekken.

Walrave Boissevain.
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Hij repliceerde dat er geen raad was geweest om cijfers aan te presenteren,
deze was immers opgestapt. De rol van accountant Burg mans was even-
eens onderwerp van discussie. In tegenstelling tot wat de statuten voor-
schreven, bleek deze namelijk geen rapport aan de raad van advies uit te
brengen, maar aan Kröller zelf, die daar geen enkel kwaad in zag. Ten
slotte aangekomen bij de beloning van de beherende vennoten, was hij
opeens fel, zoals wel vaker als het om zijn persoonlijke beloning ging.
Hij had zich door juristen laten adviseren dat de nieuwe raad van advies
zijn exorbitante jaarlijkse beloning van honderdduizend gulden ‘als
een feit […] te accepteren’ had.57Overigens vroeg Arie van Hengel voor zijn
saneringsopdracht bij de Rotterdamsche Bank een beloning die in de-
zelfde orde van grootte lag.58

Evenals Van Hengel wist de raad van advies waarschijnlijk niet dat
Anton Kröller zijn salaris hard nodig had om van te leven. Müller & Co
had al sinds het vorige jaar geen dividend meer aan hem en zijn echtge-
note kunnen betalen, en buiten wat presentiegelden en tantièmes uit
commissariaten – 16 duizend gulden – en een fikse reiskostenvergoe-
ding wegens zijn diplomatieke zaken – 24 duizend gulden – had hij in
1926 nauwelijks inkomsten. Kwam er in 1920 nog anderhalf miljoen
gulden binnen, nu moest Kröller het met minder dan anderhalve ton
stellen. En dat terwijl de belastingaanslagen mede door de luxe woon-
omstandigheden hoog bleven. Die lagen nog steeds boven de honderd-
duizend gulden.59 Kröller leefde deels van de erfenis van zijn broer.60

Overbodige privébezittingen werden nu verkocht. Zoals de noodlijden-
de modelboerderij De Schipborg in Drenthe. Deze was in eerste instan-
tie voor maar liefst driehonderdduizend gulden aangeboden aan minis-
ter van Buitenlandse Zaken Van Karnebeek, waarin wellicht toch een
aanwijzing moet worden gezien dat Kröller geld van de bewindsman te
vorderen had. Kort daarna bezocht Kröller samen met zijn jongste zoon
Van Karnebeek ook privé, maar de inhoud van deze gesprekken werd niet
overgeleverd. De Schipborg werd uiteindelijk verkocht aan een Duitse
graaf.61

Boerderij Laanhoek op het inmiddels door de klm verlaten landgoed
Maaldrift in Wassenaar had Kröller nog een aantal jaren goed kunnen
verhuren. Al snel bleek waarom. In 1923 vond een politie-inval plaats en
werd een illegale jeneverstokerij opgerold.62 Ook Laanhoek werd ver-
kocht. De Kröllers bezaten naast de kunstcollectie en wat beleggingen
nu privé alleen nog maar de eveneens verliesgevende modelboerderij De
Harscamp, de resterende werkvoorziening voor zoon Toon.63

Maar al snel verwerd de nieuwe raad van advies van Müller & Co tot
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een tamelijke tandenloze tijger. Na de oprichting van de nvMüller & Co,
waarheen de gezonde operationele activiteiten gaandeweg werden over-
geheveld, werd de raad van advies van het moederbedrijf afhankelijk
van de notulen van de nv en van informatie die haar door beherend ven-
noot Anton Kröller, wederom achteraf, werd verschaft.64 Bij nader inzien
paste het aanvankelijk zo gehate bestuursmodel van Arie van Hengel
Kröller uitstekend. Zo kon hij feilloos ‘Amsterdam’ – de beleggers – tegen
‘Rot ter dam’ – de bank – uitspelen.
In de raad van commissarissen van de nv had Arie van Hengel welis-

waar eveneens zitting, maar de meerderheid werd gevormd door Rot ter -
dammers, van wie de belangrijkste advocaat Thom Fruin was. Hij was
deken in Rotterdam en tevens de vaste raadsman van het stadsbestuur.
Fruin, die vele commissariaten bezat, was na de problemen bij de Rot -
ter damsche Bank ook daar president-commissaris geworden.65 Van
Hengel was bij de Rotter dam mers niet populair. Ten eerste was hij hen
door De Nederlandsche Bank opgedrongen, maar bovendien was het
geen geheim dat hij aspiraties had om op termijn de baas van de bank te
worden, en dat ging de meesten van hen toch echt te ver.66 ‘Aan welke
kant schaart zich Fruin?’ had Helene Kröller zich nog vertwijfeld afge-
vraagd toen ze zich opwond over het onrecht dat Arie van Hengel haar
echtgenoot aandeed, maar die vraag zou snel beantwoord worden.67

Veel bedreigender werd de situatie voor de statusgevoelige Kröller
toen een aantal individuele beleggers zich begon te roeren en hem pu-
bliekelijk begon aan te vallen. Dat gebeurde voor het eerst tijdens de
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Rotterdamsche Bank, waar
hij zelf niet aanwezig was, maar zijn naam wel veelvuldig viel. Twee voor -
malig medewerkers van Müller & Co voerden daar het woord. De ene
was Reinier Heyne, de eerdergenoemde interne accountant van Mül ler
& Co, die na afloop van de oorlog was aangetrokken om het bedrijf te hel -
pen de enorme aanslag voor oorlogswinstbelasting te helpen verminde-
ren. Heyne was succesvol geweest. Van het miljoen dat Müller & Co aan
oorlogswinstbelasting had afgedragen, wist hij bijna negen ton terug te
vorderen.68 Maar na het uitbreken van het financiële debacle moest er
bezuinigd worden bij Müller & Co en was er geen plaats meer voor Heyne
en had Sam van Deventer hem ontslagen.69 Hetzelfde lot trof Jaap van
Hees, eveneens werkzaam binnen de financiële staf van Müller & Co.
Ook zijn functie was bij de laatste ontslagronde opgeheven.
Jaap van Hees had tevoren bij de raad van commissarissen van de Rot -

terdamsche Bank negentien kritische vragen ingediend. De meeste had-
den betrekking op de incestueuze relatie tussen de bank en Müller & Co.
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Tijdens de aandeelhoudersvergadering zelf, die voorgezeten werd door
president-commissaris Thom Fruin, vroeg Van Hees hoe het nu precies
zat met het pakket aandelen dat Kröller destijds gekocht had bij de
steunoperatie van de bank. Lagen hieraan gefingeerde contracten ten
grondslag om de positie buiten de balans van de bank te houden? Fruin
kon tot zijn opluchting antwoorden dat er destijds wel enige wrijving
was geweest over deze zaak, maar dat inmiddels ook deze aandelen in
amortisatiebewijzen waren omgezet. Van Hees vroeg vervolgens waar-
om Kröller niet was afgetreden als commissaris, hoe het zat met de ver-
houding tussen de bank en Kröllers mijnbouwmaatschappij, en of be-
kend was hoe groot het privévermogen van de beherende vennoten van
Mül ler & Co was. Fruin beriep zich op de vertrouwelijkheid van deze in-
formatie, en vroeg op zijn beurt aan Van Hees of het juist was dat hij ‘een
ontslagen bediende van de firma Müller & Co’ was. Toen Van Hees beves-
tigend antwoordde, dicteerde voorzitter Fruin dat een aandeelhouders-
vergadering ‘niet de juiste plaats is voor ontslagen personeel, om zijn
grieven te uiten’. Hij dreigde Van Hees het woord te ontnemen als hij op
deze wijze voortging. De laatste sputterde nog even tegen, maar Fruin
hamerde hem resoluut af en gaf het woord aan de volgende spreker.
Vragen van anderen over de vertrekpremie van voormalig president-
 directeur Willem Westerman werden vervolgens in alle openheid beant-
woord. Deze zou nog drie jaar lang 35 duizend gulden ontvangen.70

Thom Fruin.
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Van Hees liet zich echter niet afschrikken door de powerplay van Fruin
en diende een maand later bij de officier van Justitie in de Maasstad een
officiële aanklacht in tegen de Rotterdamsche Bank ‘inzake het opma-
ken en publiceeren van onware staten en balansen’.71 En toen gebeurde
er iets merkwaardigs. Van Hees kreeg allereerst een baan aangeboden in
Parijs. Aangezien hij al enige tijd zonder werk zat, accepteerde hij deze
en vertrok zuidwaarts, zijn gezin in Nederland achterlatend.72 Ver vol -
gens nam ene dr. B.H. de Jongh, boekhoudleraar in Rotterdam, contact
met hem op. Er zou een kleine vijftigduizend gulden op depot gezet
worden, waaruit Van Hees in de toekomst een riant salaris betaald zou
krijgen. Als tegenprestatie moest hij wel zijn aanklacht tegen de Rot ter -
damsche Bank intrekken.73 De Jongh bleek hier echter slechts als stro-
man te fungeren en de brief waarin de afspraken werden vastgelegd, was
gecontrasigneerd door Kröllers Rotterdamse advocaat Adam Schadee.74

Jaap van Hees trok zijn aanklacht tegen de Rotterdamsche Bank in, maar
ontving nooit het geld dat hem geboden was. Hij belandde daarentegen
zelfs enige tijd in een psychiatrische kliniek in Frank rijk, zonder dat zijn
familie wist waar hij was.75

Dat Anton Kröller persoonlijk betrokken was bij deze duistere zaak,
valt niet te bewijzen, maar is zeer aannemelijk. Zijn zorgvuldig opge-
bouwde reputatie was hem heilig en hij schuwde geen middel om deze te

Brief aan Jaap van Hees.
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beschermen. De psychiatrische inrichting als uiterste middel om iemand
het zwijgen op te leggen, was hem niet onbekend. Hij paste hem in zijn
jonge jaren toe bij zijn zonderlinge neef en naamgenoot, die ooit dreigde
de goede naam van de familie Kröller in Rotterdam te bezoedelen.76 Ook
de wijze waarop Kröller tegenover de leden van zijn nieuwe raad van
 advies de vermoorde onschuld speelde, was vreemd. Onge vraagd infor-
meerde hij hun over het ‘Van Hees-incident’. Letterlijk werd genotuleerd:
‘De heer Kröller […] verklaart uitdrukkelijk, dat hij noch direct, noch in-
direct iets met dit incident heeft uit te staan. Hij doet vertrouwelijk me-
dedeeling van hetgeen hem te dezer zake bekend werd.’77

Na de roerige bijeenkomst van de Rotterdamsche Bank moest ook An -
ton Kröller er zelf nog een aantal malen aan geloven. Tijdens de jaarver-
gaderingen van zijn eigen beursgenoteerde ondernemingen werd hij nu
publiekelijk ter verantwoording geroepen en dat bleek hem uitermate
slecht af te gaan. Hij was geen kritiek gewend. Beleggers waren altijd te-
vreden geweest met het royale dividend van zijn bedrijven en hadden
zijn aandeelhoudersvergaderingen zelden bezocht. Dat bleek nu op slag
te zijn veranderd.
Als eerste was Kröllers noodlijdende graanbedrijf Compañia Mer can -

til Argentina aan de beurt. De onderneming was de klap van 1921 nooit
meer te boven gekomen.78 Nu de Rotterdamsche Bank ook hier de kre-
dieten bevroren had, werd het bestaansrecht van de Mercantil twijfel-
achtig.79 Nadat Willem Westerman en Piet van Tienhoven zich als be-
stuursleden hadden teruggetrokken, bestond de raad van bestuur nog

Spotprenten van Leo Jordaan in Het Volk en De Notenkraker.
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slechts uit Anton Kröller en Sam van Deventer. Aangezien Müller & Co
de meerderheid van de preferente aandelen bezat, had Kröller zonder
overleg met wie dan ook het besluit kunnen nemen de onderneming te
liquideren. De gewone aandeelhouders, die ruim 37 miljoen gulden in
het bedrijf hadden zitten – het preferente kapitaal bedroeg slechts vijf-
tigduizend gulden – werden tijdens deze vergadering voor een voldon-
gen feit gesteld.80

Na het verdwijnen van Jaap van Hees had Reinier Heyne een nieuwe,
meer professionele strijdmakker gevonden in de gerenommeerde Am -
ster damse beleggingsanalist J. van der Meulen. Deze voerde nu het woord
voor hem. Van der Meulen informeerde naar de merkwaardige voorge-
schiedenis van de Mercantil, naar de verhouding van het bedrijf tot Mül -
ler & Co en naar de reden voor de recente investering in Spaanse meelfa-
brieken. Anton Kröller reageerde als door een wesp gestoken. Hij liet
zijn gehoor duidelijk blijken niet van dit soort domme vragen gediend te
zijn. Hij vond dat deze niets met het te behandelen jaarverslag te maken
hadden. Hij zei best vragen te willen beantwoorden, maar niet diegene
die volgens hem niets met de zakelijke kant van het bedrijf te maken had -
den. Als de vragenstellers zich benadeeld voelden door hetgeen in vori-
ge jaren was gepubliceerd of geschied, dan moesten ze maar maatrege-
len nemen welke hun goed dunkten. En of ze de volgende keer hun
commentaar van tevoren konden indienen.81

Alleen op het voorstel van Van der Meulen om voor de liquidatie dan
in ieder geval een speciale, onafhankelijke commissie te benoemen, wilde
Kröller wel ingaan. Daar was, bij ontbreken van een quorum, een aparte
aandeelhoudersvergadering voor nodig, en dat gaf hem extra tijd. De
speciale vergadering vond twee maanden later plaats in Diligentia, tegen-
over het hoofdkantoor van Müller & Co in Den Haag. Een ongeduldige
Kröller zat de vergadering voor, waarbij aandeelhouders die nog de hoop
uitspraken op een voortbestaan van de onderneming, van hem het kor-
zelige antwoord kregen dat in dat geval natuurlijk het voorstel tot liqui-
datie niet gedaan was.82 Voor het overige bleken de zaken zorgvuldig
voorbereid. Als voorzitter van de liquidatiecommissie werd notaris Adam
Schadee voorgesteld, die de Mercantil met enig cynisme als ‘fatsoenlijk
failliet’ omschreef. Schadee werd aan de aandeelhouders gepresenteerd
als onafhankelijk jurist die niet verbonden was aan de Mercantil of Mül -
ler & Co. Een van de aanwezige aandeelhouders zette daar vraagtekens
bij omdat hij meende te weten dat Schadee wel eens een statutenwijziging
voor Müller & Co verleden had.83 Het was echter veel krasser. Schadee
was, zoals eerder al bleek, Kröllers vaste Rotterdamse advocaat en stond
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hem onder meer bij in zijn strijd tegen Arie van Hengel. Van onafhanke-
lijkheid was in de verste verte geen sprake.
Ook op de jaarvergadering van Müller’s Algemeene Scheepvaart Maat -

schappij twee dagen later stelde Van der Meulen een aantal indringende
vragen. Vragen die niet eerder gesteld hadden kunnen worden, aange-
zien beleggers nooit de detailinformatie ontvangen hadden die ze nu
opeens gepresenteerd kregen. Waarom de masm voor een miljoen aan-
delen in de exploitatiemaatschappij bezat, en of het juist was dat het
grootste deel van de activa bestond uit grondeigendom? Of er oorlog-
winstbelasting was terugontvangen op de verkoop van de Blötberg en de
Grängesberg en waar die in de balans te vinden was? Hoe de schuldverhou-
ding met de Rotterdamsche Bank ontstaan was en of deze niet kunstma-
tig gecreëerd was? En waarom er zulke exorbitante bedragen waren uit-
gegeven voor de bouw van de drie nieuwe Batavieren bij Wilton, en
waarom zij na aanschaf nog eens geheel uitgebroken en opnieuw inge-
richt waren? Het was duidelijk dat Van der Meulen bij dat laatste ver-
moedde dat Kröller als president-commissaris van Wilton zich via de
achterdeur winsten van de scheepvaartmaatschappij persoonlijk had la-
ten toevloeien.
Kon Kröller zich wat de hoge prijs van de schepen betrof nog beroe-

Spotprent door Albert Hahn jr. in De Notenkraker.
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pen op het feit dat deze ‘in regie’ gebouwd waren, omdat in de naoorlog-
se hausse geen enkele werf bereid was geweest schepen tegen een vaste
aanneemsom te bouwen, voor alle andere vragen scheepte hij Van der
Meulen af met het argument dat zijn vragen betrekking hadden op vorige
perioden, dat beantwoording strijdig was met het belang der vennoot-
schap, of dat het informatie betrof die op derden betrekking had. Kröl -
ler weigerde simpelweg zijn vragen te beantwoorden. Toen Van der Meu -
len zei dat verschillende aandeelhouders de mening waren toegedaan
dat zij ‘in deze niet fair zijn behandeld’ antwoordde Kröller spits ‘dat
deze aandeelhouders klaarblijkelijk hier niet aanwezig zijn’. Daarop
keurde Kröller, samen met een andere aandeelhouder die zich vrijwillig
hiertoe had opgeworpen – het was zijn eigen directeur Marinus Voogt jr.
die hier als stroman optrad – de jaarcijfers goed en sloot de vergadering.84

Bij de vergadering van de mijnbouwmaatschappij de volgende dag
speelde zich eenzelfde tafereel af. Van der Meulen stelde dat de accoun-
tantsverklaring misleidend was, dat er de laatste jaren dividend was be-
taald uit de ingelegde gelden van beleggers – een piramidespel – en dat
het kapitaal als geheel verloren moest worden beschouwd. Hij beweerde
dat moederbedrijf Müller & Co onterecht winst had gemaakt op de over-
dracht van de Chileense Algarrobo-mijnen – voor Kröller geen ongebrui-
kelijke methode – en dat er met de schuldverhouding tussen de Rotter -
damsche Bank en de mijnbouwmaatschappij ‘gegoocheld’ was. Vooral
dat laatste schoot Kröller in het verkeerde keelgat. Over de accountants-
verklaring wilde Kröller niets anders zeggen dan dat deze ‘geheel onaf-
hankelijk’ was en dat Hendrik Burgmans ‘een nauwgezet accountant’
was.85 Dat de accountant op hetzelfde moment bij het moederbedrijf
verzocht was ontslag te nemen, vertelde hij er wijselijk niet bij.86

Het grootste vuurwerk viel vanzelfsprekend te verwachten op de jaar -
vergadering van houdstermaatschappij W.H. Müller & Co, maar dat pak -
te Kröller slimmer aan. Hij verscheen daar niet in eigen persoon, maar
liet de zojuist geïnstalleerde raad van advies het woord voeren.87 Waar -
schijnlijk vonden de leden van dat gremium het zelf ook verstandiger
om de obstinate leider van het gewraakte wereldconcern tijdelijk uit de
wind te houden. Er zou slechts een publieke terechtstelling volgen en
uit ervaring wisten ze inmiddels dat Kröller op vele vragen het ant-
woord schuldig moest blijven en als het hem persoonlijk betrof zich
slechts verdedigde door op bruuske wijze van zich af te bijten. Het zou
allemaal weinig doeltreffend zijn, en voor de redding van de onderne-
ming zinloos. Wel werd besloten om het gerenommeerde Britse accoun-
tantskantoor Price, Waterhouse & Co in de arm te nemen om de ondoor-
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zichtige cijfers van W.H. Müller & Co en haar dochters zorgvuldig door
te lichten.88

Maar activistisch aandeelhouder Van der Meulen liet zich niet zo ge-
makkelijk afschepen. Hij publiceerde in augustus 1926 een uitgebreid
artikel over Müller & Co in het Algemeen Handelsblad. Het besloeg bijna
een hele pagina, waarbij overduidelijk was dat de gedetailleerde infor-
matie waarover hij beschikte hem door Heyne was ingefluisterd. Van der
Meulen zei zijn stuk te schrijven omdat hem van diverse zijden gevraagd
was waarom Kröller op zovele van zijn vragen ‘in het geheel niet heeft
geantwoord’. Volgens Van der Meulen waren er velen ‘die reeds gerui-
men tijd weten, dat het met de Müller-zaken al lang niet pluis is, terwijl
voor een klein deel van hen een tipje van den sluier, achter welken men
angstvallig zoveel mogelijk tracht te verbergen, werd opgelicht, doch
het gros van de aandeel- en obligatiehouders weet feitelijk niets anders,
dan dat de tientallen millioenen, welke zij aan den heer Kröller hebben
toevertrouwd, geheel of grotendeels verloren zijn’.
Van der Meulen ging vervolgens uitgebreid in op de misstanden bij

het graanbedrijf en de mijnbouw- en scheepvaartdochters van Müller &
Co. Het artikel bevatte enerzijds een pijnlijke mate van detail, maar de
beleggingsanalist was niet helemaal juist geïnformeerd door zijn souf-
fleurs, waardoor het artikel onbedoeld tendentieus werd. In grote lijnen
klopte echter zijn analyse dat Kröller met boekhoudkundige trucs en
geschuif tussen vennootschappen zijn beleggers en bankiers jarenlang
een rad voor ogen had gedraaid.
Ook was Van der Meulens observatie juist dat Kröller met zijn geveins-

de rijkdom zich als beherend vennoot een aura van kredietwaardigheid
had weten te verschaffen. ‘Het besteden van millioenen en millioenen
van de gelden van aandeelhouders aan landhuizen is groo  ten  deels ge-
schied om tegenover de buitenwereld den indruk van grooten rijkdom
te wekken en zodoende het verkrijgen van telkens nieuwe bankierscre-
dieten te vergemakkelijken.’89

Hoewel het Algemeen Handelsbladde directie van W.H. Müller & Co uit-
drukkelijk uitnodigde te reageren op het artikel van Van der Meulen,
deed Kröller er liever het zwijgen toe.90 Zijn ervaring was nu eenmaal
dat kritiek het beste gepareerd kon worden door deze te negeren en de
boodschapper dood te zwijgen. In de regel waaide de zaak dan vanzelf
over. Of al het publieke gekrakeel rondom zijn ondernemingen hem
werkelijk raakte is de vraag. Bij zijn 64ste verjaardag in het voorjaar van
1926 had hij zich thuis slecht sarcastisch laten ontvallen: ‘Ik heb betere
gekend.’91
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Onderwijl ging Kröllers strijd tegen Arie van Hengel nog altijd door.
Hij wilde van hem af en was op zoek gegaan naar nieuwe financiers om
het krediet bij de Rotterdamsche Bank af te lossen. Ten langen leste was
hij uitgekomen bij De Nederlandsche Bank, tot welke hij het ongebrui-
kelijke verzoek deed de gehele schuld van de bank uit de Maasstad over te
nemen. Bedrijven konden in die dagen weliswaar individuele financiële
vorderingen op andere ondernemingen bij dnb belenen – Müller & Co
deed dat ook met haar leningen aan de Koninklijke Hollandsche Lloyd
en de Hollandsche Stoomboot Maatschappij – maar het verstrekken van
doorlopende kredieten deed de centrale bank in principe niet.
Desondanks ging De Nederlandsche Bank in de zomer van 1926 het

gesprek met Kröller aan. Hij was inmiddels ook bij minister De Geer van
Financiën geweest om zijn zaak te bepleiten en had getracht deze van de
hoge waarde van de mijnbezittingen van Müller & Co te overtuigen. De
minister had hem naar dnbdoorverwezen. De druk begon inmiddels op
te lopen, want in het najaar van 1926 moest er rente en aflossing aan de
obligatiehouders en de bank betaald worden, waarvoor Kröller dringend
geld nodig had.92

Kröller kon dnb als onderpand niet meer verstrekken dan de nog al-
tijd overgewaardeerde activa van zijn onderneming. Privé had hij wei-
nig meer te bieden, zei hij. ‘Mijn “hebben en houden” is ten allen tijde
uitsluitend bij de vennootschap geweest.’ Wel vestigde hij de aandacht
op de ‘zeer kostbare kunstverzameling’ van zijn vrouw en stelde dat ‘de-
ze mede zal hebben te dienen tot het tot stand brengen eener oplossing’.
Niet dat Kröller van plan was de collectie in onderpand te geven of te
 laten veilen. Nee, als dnb bereid was hem geld te lenen om de Rot ter -
damsche Bank af te lossen, zouden hij en zijn echtgenote overwegen
hun collectie op termijn aan de staat te schenken. Hij hoopte verder dat
De Nederlandsche Bank vertrouwen had in de toekomst van zijn onder-
neming, waarvan volgens hem de ‘earning power’ – zijn stokpaardje – on-
geschonden was gebleven.93

Er volgden maanden van intensieve gesprekken tussen Kröller en de
directie van de centrale bank, waarbij duidelijk was dat de gedetailleerde
cijfers die de ondernemer presenteerde niet vertrouwd werden. Ver ma -
kelijk maar soms ook schokkend in de uitgebreide gespreksverslagen van
De Nederlandsche Bank is de schaamteloosheid waarmee Anton Kröller
het schuldprobleem van zijn concern richting anderen bleef schui-
ven.‘Er moet een oplossing gevonden worden,’ dicteerde hij de directie
van de bank. ‘Het Müller-concern moet losraken van de Robaver.’94

De Nederlandsche Bank voelde er echter niets voor een krediet aan
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Müller & Co zonder staatsgarantie te verlenen. Minister De Geer op zijn
beurt wilde wel helpen, maar alleen als er geen risico bij de staat zou ko-
men te liggen. De Geer zat namelijk nog in zijn maag met de garantie die
zijn voorganger Colijn had afgegeven voor de redding van de Rotter -
dam sche Bank, die nooit aan het parlement was voorgelegd. Als De Geer
al wilde meewerken, dan alleen na goedkeuring van de Tweede Kamer,
en dat was weer pijnlijk voor de Rotterdamsche Bank, omdat dan duide-
lijk zou worden hoe slecht de bank er in werkelijkheid voorstond.
Kortom, een opeenstapeling van dilemma’s.95

Nadat Kröller in de gaten kreeg dat De Nederlandsche Bank niet be-
reid was het volledige bedrag te verstrekken, stelde hij voor dat deze in
ieder geval tien miljoen leende. De Rotterdamsche Bank moest dan een
deel van haar resterende lening afschrijven en vervolgens andere ban-
ken zoeken om in het overblijvende deel te participeren. Minister De
Geer moest volgens hem Nederlandse bankiers aansporen om in deze
 lening deel te nemen. Op de vraag van bankpresident Vissering wat
Kröller dan in gedachten had om die lening ‘smakelijk’ te maken – Vis se -
ring doelde op aantrekkelijke activa als onderpand – antwoordde com-
merçant Kröller, voor wie altijd alles en iedereen te koop was geweest,
ongegeneerd: ‘Een commissie van 2,5 procent.’96

Door de potentiële politieke consequenties had De Nederlandsche
Bank uiteindelijk geen andere keus dan Müller & Co een lening te ge-
ven, al deed ze dat voor een veel kleiner bedrag dan gevraagd. Kröller
kreeg eind juli 1926 vier miljoen gulden tegen onderpand van de aande-
len van de nieuwe nv Müller & Co. Daarbij stelde De Nederlandsche
Bank als voorwaarde dat een onafhankelijke persoon in het concern zou
worden aangesteld, die namens alle crediteuren – zowel obligatiehou-
ders als de Rotterdamsche Bank en De Nederlandsche Bank – toezicht
zou houden op de besteding en terugbetaling van gelden. Maar dat laat-
ste pikte Kröller niet. Obligatiehouders hadden bij zijn concern nooit
iets te zeggen gehad. Hij had altijd zaken gedaan met het Rotterdamse
Algemeen Administratie en Trustkantoor (aat), dat officieel hun belan-
gen behartigde. Hij had het trustkantoor aan de Wijnhaven in zijn ach-
terzak. Hij was zelf een van de eerste aandeelhouders van het aat ge-
weest. De directieleden adoreerden hem en aten uit zijn hand.97 Kröller
was des duivels over deze aanvullende eis en weigerde een ‘dictator’ in
zijn onderneming toe te laten.98 Hij haalde zelfs zijn raad van advies er-
bij om tegenover dnb zijn argumenten kracht bij te zetten, maar na lang
onderhandelen was hij uiteindelijk bereid de Friese edelman en beroeps-
bestuurder dr. E.van Welderen baron Rengers toe te laten tot zijn bedrijf.99
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Rengers werd binnen Müller & Co echter al spoedig te verstaan gegeven
dat men hem zag als ‘spreektrompet’ van Arie van Hengel, en het werken
werd hem onmogelijk gemaakt. Hij zou zich weer spoedig terugtrekken.100

De aflossing voor zijn torenhoge schuldenlast aan de Rotterdamsche
Bank forceerde Anton Kröller uiteindelijk onbedoeld zelf. Hij had on-
dertussen Arie van Hengel tot het uiterste gedreven. Ten eerste door
moedwillig de benoeming van Rengers lange tijd te frustreren, maar de
bankier kwam er daarnaast achter dat Kröller onder één hoedje speelde
met het trustkantoor en een geheim potje had aangelegd van waaruit hij
van plan was rente en aflossing aan obligatiehouders te betalen, zonder
zijn verplichtingen aan de Rotterdamsche Bank na te komen. Van Hen -
gel had inmiddels ook vernomen dat Kröller doodleuk opdracht had ge-
geven op het terrein van De Harscamp een nieuwe boerderij voor zijn
zoon Toon te bouwen. Voor Van Hengel was daarmee de maat vol. Zie -
dend van woede schreef hij aan Kröller dat hij diens oneindige gemar -
chandeer, zijn ‘opzettelijke onjuiste mededeelingen’ meer dan zat was.
Hij verweet Kröller ook ‘buitenissige ideeën omtrent Uwe verplichtin-
gen als lid eener firma, die veel te diep in de schuld geraakt is, ten aan-
zien van de bestemming van uw z.g. persoonlijk vermogen’. Hij zei
Kröller ook dat hij en zijn collega’s bij de Rotterdamsche Bank ‘uit waar-
dering voor uwe persoonlijkheid’ hem gespaard hadden voor kritiek,
zoals de kranten deze al maanden over hem uitstortten. ‘Ook op grond
daarvan hadden wij eene andere houding van U verwacht.’101

Arie van Hengel liet in het najaar van 1926 geen tijd meer verloren
gaan en nam contact op met de grote Zweedse mijneigenaar Trafik ab
Grängesberg-Oxelösund om eens te praten over verkoop van de verlies-
gevende Blötbergmijn van de mijnbouwmaatschappij van Müller & Co
in Zweden. Buiten Kröllers medeweten had Van Hengel aan bankier
Oscar Rydbeck, commissaris bij de Trafik, zelfs een optie gegeven om de
mijn te kopen voor anderhalf miljoen Zweedse kronen. Rydbeck had
 direct ook interesse getoond voor Kröllers mijnenbezit in Algerije.102

En toen kwam Kröller, die al die tijd had volgehouden dat de mijnen
niet te verkopen waren, opeens in actie. Alles beter dan dat Van Hengel
met de eer zou gaan strijken. Bovendien was Kröller als de dood dat de
Amsterdammer zijn Noord-Afrikaanse mijnenbezit, waaronder de eens
zo felbevochten Ouenza-mijn – het kroonjuweel – aan de nieuwe Duitse
staalgigant Vereinigte Stahlwerke zou aanbieden, waardoor de rol van
Müller & Co als exclusief agent bij de rijke hematietmijnen uitgespeeld
zou zijn. De Fransen zouden volgens hem uitverkoop aan de Duitsers
nooit vergeven.103
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Na twee jaar lang zand in de machine te hebben gestrooid, toonde de
onberekenbare Kröller zich plotseling van zijn meest coöperatieve kant.
In volledige harmonie begon hij samen met Van Hengel gesprekken te
voeren over de beste strategie voor de verkoop van het tafelzilver van de
mijnbouwmaatschappij van Müller & Co. Kröller, die de markt voor
ijzererts kende als geen ander en nog altijd een meesteronderhandelaar
was, zag plotseling ook mogelijkheden om potentiële kopers tegen el-
kaar uit te spelen, om zodoende een hogere prijs af te dwingen.
Kröller wist dat de Zweedse mijnconcessie van de Trafik over tien jaar

zou aflopen en dat de socialistische regering weigerde nu al over verlen-
ging te spreken. Door aankoop van de Noord-Afrikaanse mijnen zou de
directie van de Trafik alternatieve bronnen in handen krijgen en een be-
langrijk drukmiddel hebben op de Zweedse staat. Voor de Blötbergmijn
had Kröller juist een andere koper in gedachten dan de Zweden. De
Duitsers wilden minder afhankelijk worden van de Trafik en Blötberg
was een van de weinige Zweedse mijnen in particuliere handen. De staal-
producenten in het Ruhrgebied zouden er in zijn visie meer geld voor
over hebben dan de Zweden. Kröller benaderde zijn vriend Paul Reusch
van Gutehoffnungshütte, die bereid bleek samen met zijn collega-staal-
fabrikanten Krupp en Hoesch een bod uit te brengen. In alle gevallen
zou Müller & Co een kwart van de aandelen behouden om de agentuur,
het enige bestaansrecht van zijn firma in de snel consoliderende erts-
markt, voor de komende jaren zeker te stellen.104

En toen ging het allemaal opeens razendsnel. Kröller nam de onder-
handelingen weer volledig over. Zoon Bob, die na zijn langdurige ver-
blijf in het sanatorium aan de Bodensee een baan bij Müller & Co in
Parijs had gekregen, leverde Zweedse ingenieurs alle technische gegevens
aan die ze nodig hadden voor de bepaling van hun bod.105 Zich bewust
van Kröllers gevoelige ego trok Van Hengel zich tijdelijk terug en liet de
eer aan de eigenaar van de onderneming. Hij nam de tijd voor een wel-
verdiende vakantie naar Parijs met zijn echtgenote.106

Dat zijn afzijdigheid in huize Kröller juist aanleiding gaf tot grote
achterdocht, kon hij niet bevroeden. Van Hengel ging in Parijs ook even
langs bij Bob Kröller tegen wie hij zich liet ontvallen dat, nu de zaken zich
zo voorspoedig leken te ontwikkelen, hij wel weer belangstelling zou
hebben geld in Müller & Co te steken. Onduidelijk was alleen of hij hier
als privépersoon sprak of als vertegenwoordiger van de Rotter dam sche,
of zelfs van de Amsterdamsche Bank. Toen Kröller het hoorde, raakte hij
volledig in paniek. Hij dacht dat Van Hengel een geheim plan had en
zich had versproken. ‘Hij kan immers zijn mond niet houden,’ zei hij
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 tegen zijn echtgenote. Kröller vermoedde dat Van Hengel hier samen-
spande met de Zweden en voor zichzelf een toekomstige positie probeer-
de zeker te stellen. In het grootste geheim – hij was dagen onbereikbaar
en niemand mocht weten waar hij was – reisde Kröller met zijn chef erts-
handel Gustave Müller-Nico af naar Zweden om bij de Trafik duidelijk
te maken dat zij van verdere betrokkenheid van Van Hengel niet gediend
waren. Müller-Nico zei daarbij: ‘Als Van Hengel in het concern komt, leg
ik het bijltje erbij neer.’ In Stockholm wist men echter niet waar de Hol -
landers het over hadden. Van enige inmenging door Van Hengel was geen
sprake geweest.107

Kröller reisde daarna door naar Genève voor diplomatieke zaken. Als -
of er niets gebeurd was sommeerde hij de Zweden en Van Hengel vervol-
gens daarheen te komen, om de besprekingen over de verkoop verder af
te ronden. Van Hengel moest zijn vakantie ervoor afbreken. 108 Uit ein de -
lijk zette Kröller op 27 januari 1927 zijn handtekening onder de verkoop
van zijn Algerijnse mijnen Ouenza, Zaccar, Rar-el-Maden en Timezrit.
Daartoe was een nieuwe Zweedse vennootschap Hematit ab opgericht,
waarin de Trafik voor driekwart deelnam en Müller & Co voor de rest.
Müller & Co ontving een kleine 16 miljoen gulden voor de deelnemin-
gen in de vier Noord-Afrikaanse mijnen.109 Voor de Blöt berg mijn betaal-
de het Duitse consortium even later vier miljoen Zweedse kronen in
plaats van de oorspronkelijke anderhalf die Van Hengel aan Rydbeck

Telegram van Anton Kröller aan Arie van Hengel in Parijs.
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had gevraagd.110 In de herinnering van Van Hengel viel Kröller hem bij
het bereikte akkoord om de hals van blijdschap.111 De raad van advies van
Müller & Co werd, zeer tot zijn ongenoegen, pas door Kröller geïnfor-
meerd toen de zaak al volledig beklonken was.112

Dat hij in staat was zoveel hogere prijzen voor de mijnen te behalen
dan Van Hengel, was te danken aan Kröllers onuitputtelijke financiële
vernuft. Hij had in beide gevallen de kopers weten te overreden veel
meer voor de aandelen te betalen dan ze waard waren. In ruil voor het te-
veel aan betaalde koopprijs kregen de kopers een vordering die terugbe-
taald zou worden uit korting op de agentuurcommissie die zij aan Mül -
ler & Co verschuldigd zouden zijn. Zo leenden de Zweden en Duitsers
dus indirect toch weer extra geld aan Müller & Co, waardoor Kröller in
staat was de schuld aan de Rotterdamsche Bank grotendeels af te lossen.
De transacties zouden op de lange duur echter zeer nadelig blijken voor
zowel de Zweden als de Duitsers. Toen na het uitbreken van de wereld-
crisis van 1929 de ertsprijzen ineenstortten, moesten ze sterk afboeken
op hun vorderingen, maar Kröller had zijn onderneming er voorlopig
mee gered.113

Voor Arie van Hengel was daarna zijn enerverende werk in Rotterdam
voorbij. Hij had gedacht als beloning een mooie positie in de top van de
Rotterdamsche Bank te zullen krijgen, maar dat was een naïeve droom
van een al te ambitieuze Amsterdammer. Daar waren de Rotterdammers
veel te trots voor.114 Van Hengel trad begin 1927 terug als gedelegeerd
commissaris bij de Rotterdamsche Bank en keerde met tegenzin terug
naar de hoofdstad.115

De Amsterdamse bankier toonde zich bij zijn afscheid van de Maas -
stad echter een sportief verliezer. Tijdens zijn laatste vergadering als ge-
delegeerd commissaris bij de Rotterdamsche Bank sprak hij zijn tijdelijke
collega’s toe. Nadat hij alle personen bedankt had voor hun steun tijdens
zijn zware missie, richtte hij het woord tot Anton Kröller, die het behoud
van zijn commissariaat bij de bank nu eenmaal bedongen had. Hij zei
groot respect voor hem te hebben als zakenman, en ‘na alles wat gebeurd
is’ met genoegen te zien dat Kröller ‘als debiteur losser van de bank komt
te staan en wij nu in staat zijn hem als commissaris te behouden’.116

Anton Kröller had meer moeite zijn waardering voor Van Hengels on-
betwistbare verdiensten voor het voortbestaan van de bank en W.H. Mül -
ler & Co te uiten. De hooghartige zakenman kon maar moeilijk verkroppen
dat hij door Van Hengel gedwongen was de regie van zijn onderneming,
al was het maar heel even, uit handen te geven. Tegen iedereen die het
maar horen wilde vertelde hij met veel bravoure het verhaal dat hij – en
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niet Van Hengel – het initiatief had genomen om het Algerijnse mijnen-
bezit aan de Zweden te verkopen. Hij liet het voorkomen alsof hij ver-
volgens met een groot gebaar Van Hengel een cheque had gepresenteerd
waarmee de schulden aan de Rotterdamsche Bank waren afgelost.117 Zo
groot als Anton Kröller kon zijn als de zaken meezaten, zo klein was hij
als hij zijn zin niet kreeg of zijn ego op het spel stond.
Daarna ontbrandde de strijd tussen de beide mannetjesputters nog één

keer opnieuw. Na Van Hengels vertrek als troubleshooter bij de Rotter -
dam sche Bank verwachtte Kröller dat deze ook automatisch zijn zetel
als commissaris bij de nvMüller & Co zou opgeven. Dat was Van Hengel
aanvankelijk ook van plan, tot hij erachter kwam dat Kröller hem niet zo
lang geleden glashard had voorgelogen. Nadat de grootste schulden van
de mijnbouwmaatschappij waren afgelost, durfde de Amsterdamsche
Bank het aan een deel van de resterende kredieten van de Rotter dam -
sche Bank over te nemen, zodat er voortaan twee banken waren bij het
Mülller-concern. Dat was wat Van Hengel Bob Kröller in Parijs had pro-
beren uit te leggen. De Amsterdamsche Bank eiste daartegenover, even-
als de Rotterdamsche Bank, een commissariszetel bij de nvMüller & Co,
die Kröller tijdens de onderhandelingen met een groot gebaar aanbood.118

Maar toen de kredietovereenkomst getekend moest worden begon Kröl -
ler de zaak te traineren. Hij vertelde Van Hengel dat de leden van de raad
van advies van de holding niet akkoord wilde gaan met het vergeven van
de commissarispost, omdat zij zelf zitting in dit gremium wilden gaan
nemen. Kröller zei het met dit standpunt weliswaar niet eens te zijn,
maar vroeg Van Hengel of hij, gezien zijn vertrouwensrelatie, deze
kwestie bij zijn vroegere werkgever wilde aankaarten. Hoewel het ver-
zoek zeer ongebruikelijk was, deed Van Hengel dit, ervan overtuigd dat
Kröller de waarheid sprak.119 De Amsterdamsche Bank liet zich vervol-
gens door haar oud-directeur overreden en gaf de commissarispost op.
Van Hengel vroeg Kröller wel zelf de bank nog eens uit beleefdheid te
bezoeken, hetgeen hij pas na vele aansporingen deed.120

Na zijn vertrek bij de Rotterdamsche Bank bezocht Van Hengel Kröl -
ler in zijn kantoor aan het Lange Voorhout in Den Haag, waarbij de laat-
ste zich liet vergezellen door Sam van Deventer. Onderwerp was Van
Hengels terugtreden als commissaris bij de nvMüller & Co. Kröller ver-
telde Van Hengel recht in zijn gezicht geen prijs meer te stellen op diens
aanwezigheid, omdat deze in zijn ogen de mijnen achter zijn rug om
had proberen te verkopen. Letterlijk zei Kröller: ‘Het tafellaken is tus-
sen ons geheel doorgesneden.’121 Maar zo gemakkelijk kwam Kröller
niet van Van Hengel af. Deze drong er nu op aan alsnog een commissaris
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te benoemen van de Amsterdamsche Bank. Dat leek hem wel zo redelijk.
Er was namelijk nooit sprake geweest van inname van deze positie door
een van de leden van de raad van advies van de holding. Kröller antwoord-
de echter dat hij daar niets voor voelde, omdat hij ‘geen inmenging der
banken’ in zijn zaken wenste. Hij wilde alles weer geheel naar eigen in-
zicht kunnen doen. Van Hengel werd nu pas duidelijk dat Kröller een
jaar eerder onbeschaamd misbruik van zijn vertrouwen had gemaakt,
en hem onder valse voorwendselen had bewogen de Amsterdamsche
Bank ervan te overtuigen de commissarisplaats op te geven. Van Hengel
weigerde daarop zelf ontslag te nemen als commissaris bij de nvMüller
& Co en deelde Kröller mede dat als hij van hem af wilde, hij zelf maar
via de raad van advies van het moederbedrijf zijn ontslag moest aanvra-
gen. Het betekende dat Kröller open kaart zou moeten spelen met zijn
toezichthouders, met het risico dat ook hun duidelijk zou worden dat
hij dubbelspel gespeeld had.
Van Hengel stond daarna op en wilde de spreekkamer verlaten. In de

deuropening zei Kröller veelbetekenend: ‘Ik wens u het beste voor uw
volgend leven.’ Het was een uitspraak waar Van Hengel zich zeer onge-
makkelijk bij voelde.122Het is misschien geen toeval dat Van Hengel kort
daarna een volmacht liet opmaken die zijn beschermheer Willem van
der Vorm, die hij door en door vertrouwde, het recht gaf hem te verte-
genwoordigen, mocht hij daar ooit zelf niet meer toe in staat zijn.123 Dat
laatste kan er echter ook mee te maken hebben gehad dat Van Hengel, na
zijn tropenjaren in Rotterdam, besloot een jaar alleen op wereldreis te
gaan.124

Ook Anton Kröller nam nu vakantie. De gedwongen verkoop van zijn
mijnen was hem niet in de koude kleren gaan zitten. Zijn normaal zo
ijzersterke gestel had het zwaar te verduren gehad onder de aanslagen
op zijn zenuwen. Hij had tijdens de laatste fase van het gevecht met Van
Hengel alleen nog maar karnemelksepap kunnen eten en was dik ge-
worden. Hij had last van zijn bronchitis en liep doorlopend te hoesten.
Zijn gezicht was opgezet en zijn normaal gesproken helder blauwe ogen
stonden waterig.125 Dat de ogenschijnlijk ongenaakbare Anton Kröller
verzwakt was door alle spanningen bleek ook in februari 1927 toen de
hele familie met uitzondering van dochter en schoonzoon bijeen waren
voor de achtenvijftigste verjaardag van Helene. Anton schonk haar een
door Bart van der Leck vervaardigd portret van diens dochter. Het be-
stond weer uit de bekende kleine blokjes in primaire kleuren. Terwijl de
stemming onder de zoons uiterst vrolijk was, er veel grappen gemaakt
werden en hard gelachen, was vader Kröller breekbaar. Hij was op. Tijdens
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het aanbieden van het schilderijtje wilde hij zijn echtgenote toespreken,
maar hij kwam niet meer uit zijn woorden en barstte in tranen uit.126

Kröller meldde zijn raad van advies dat hij een maand vakantie nam en
vertrok met Helene naar het beroemde sanatorium van Dr. Lahmann in
Weisser Hirsch, een luxe villawijk bij Dresden.127 Hij onderwierp zich
aan een strenge gezondheidskuur en viel binnen enkele weken kilo’s af.
Hij bezocht zelfs een opera en een concert. Anton Kröller kwam einde-
lijk weer tot rust.128

Arie van Hengel maakte daarna nog twee jaar deel uit van de directie
van de Amsterdamsche Bank, maar grote reorganisatieklussen vond hij
toch interessanter. Na het uitbreken van de wereldcrisis begin jaren der-
tig nam hij dan ook met beide handen de opdracht aan om de in proble-
men geraakte Oesterreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe
te reorganiseren. Van Hengel, die een fervent amateurvlieger was en ge -
regeld zelf van Wenen naar Nederland vloog, verongelukte in 1936 bij
een mislukte landing op Schiphol. Onderzoek wees uit dat Van Hengels
slechte ogen en beroerde weersomstandigheden hem fataal waren ge-
worden.129 Opmerkelijk is echter wel dat Van Hengel een paar maanden
voor het ongeluk een pistool had aangeschaft.130

Na het vertrek van Arie van Hengel duurde het nog tot eind 1927 voor-
dat de accountants van Price, Waterhouse & Co klaar waren met het boe-
kenonderzoek bij Müller & Co. Ze hadden ruim twee jaar nodig gehad
om de totale kluwen te ontwarren. Het Britse accountantskantoor had
Müller & Co met alle dochterbedrijven en deelnemingen – meer dan
vijftig in getal – samengevoegd en geconsolideerd. Het was de eerste
Nederlandse beursgenoteerde onderneming waarbij dat gebeurde.131

De bevindingen die Price, Waterhouse in het rapport aan de raad van
advies van Müller & Co presenteerde waren niet mals. De administratieve
organisatie van het concern kreeg een zware onvoldoende. Waar Kröller
altijd bij zijn bankiers en andere geïnteresseerden een uitstekende in-
druk had weten te maken met zijn op het oog keurige handgeschreven
folioboeken met cijfers, en op eerste verzoek de meest uiteenlopende
 financiële gegevens tevoorschijn wist te toveren, deugde er van de daad-
werkelijke informatie die het systeem verschafte weinig. De Britse
 ac countants omschreven Kröllers boekhouding als ‘antequated and
cumbersome’. En met hun typische gevoel voor understatement zeiden
ze: ‘There was also some evidence that the Accounts were not receiving
that care and attention to details which is so essential to accuracy and
 efficiency.’132 Kröller was het vanzelfsprekend niet met dit soort observa-
ties eens, maar feit was dat zijn zo solide ogende wereldconcern altijd al
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als los zand aan elkaar had gehangen met lokale boekhouders die alle-
maal hun eigen systeem van waardebepaling hanteerden.133 Kröller tel-
de simpelweg aan het einde van het jaar alle balansen bij elkaar op,
schreef zo min mogelijk af en presenteerde het resultaat in uiterst ge-
comprimeerde en ondoorzichtige vorm aan beleggers.
Veel belangrijker dan de kritiek op de boekhouding van Müller & Co

was echter dat de Britse accountants tot de conclusie kwamen dat, zon-
der toepassing van enige herwaardering van activa, het vermogen van
vijf miljoen gulden van de beherende vennoten Anton en Helene Kröller
eind 1926 al vrijwel volledig verdampt was. De twintig miljoen gulden
kapitaal van de preferente aandeelhouders bleef nog maar net intact. De
onderzoekers waarschuwden echter dat er daarnaast allerlei bezittin-
gen en vorderingen waren, zoals – onder veel en veel meer – een enorme
schuld van Kröllers vleeshandelsbedrijf, het aandelenbezit in het Ame -
ri kaanse graanbedrijf Rosenbaum, de goudmijnen Olekma & Vitim in
Rusland, de mineraalwaterbron in Karlsbad en het reeds lang beëindig-
de textielavontuur met het Australische zeegras, waarvan de waarde du-
bieus of zeer moeilijk vast te stellen was. Zij betwijfelden ook of Kröllers
Chileense mijnen en het nieuwe avontuur met mangaanerts in het Ma -
rokkaanse Bou Arfa wel de waarde vertegenwoordigden waarvoor zij in
de boeken stonden. De accountants kwamen na aftrek van reserves op
een totaal van bijna acht miljoen gulden aan eventuele additionele af-
schrijvingen. Als hiervoor een correctie werd toegepast, ver vloog ook
nog eens ruim een derde van het vermogen van de preferente aandeel-
houders. ‘We propose to leave it to your Board to form its own opinion
and to make its own deductions, as to the values,’ schreven zij diploma-
tiek.134

Maar al was in Groot-Brittannië de accountantspraktijk veel verder
voortgeschreden dan in Nederland, ook hier waren er nauwelijks regels
waaraan de inhoud van het jaarverslag diende te voldoen.135 De firma
Price, Waterhouse & Co bleek welwillend om haar initiële bevindingen
aan te passen aan de wensen van de cliënt. In die zin zou de beroeps-
groep in de daaropvolgende honderd jaar weinig leren. In december
1927 kwamen Anton Kröller en zijn raad van advies met de accountants
bijeen in de werkkamer van voorzitter Walrave Boissevain op het stad-
huis van Amsterdam. Boissevain was net wethouder geworden. Er lagen
twee versies van het rapport op tafel met verschillende uitkomsten. Het
onderscheid zat hem in de uitgangspunten van onderzoek. Er werd be-
sloten dat alleen de ‘adjusted form’ voor presentatie aan de buitenwe-
reld in aanmerking kwam.136
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Dit betekende dat beleggers een balans getoond zouden krijgen waar -
in de waarde van de verschillende activa zodanig was aangepast dat het
vermogen van de beherende vennoten niet negatief of nihil was, zoals in
het oorspronkelijke rapport, maar zelfs een positief saldo van een mil-
joen liet zien.137 Het was puur beleggersbedrog en het is onbegrijpelijk
dat de raad van advies van Müller & Co, nota bene het gremium dat spe-
ciaal was belast met belangenbehartiging van de preferente aandeel-
houders en twee accountants bevatte, akkoord is gegaan met de presen-
tatie van deze zwaar geflatteerde cijfers. Ze hadden moeten weigeren en
opstappen. De notulen van de raad van advies van Müller & Co melden
echter niets van een discussie hierover. Het enige wat zeker is, is dat
Anton Kröller al in het voorjaar van 1927 bij de bespreking van de voor-
lopige cijfers van Price, Waterhouse voorstelde om juist geen notulen te
maken en vervolgens een vergadering bijeenriep met de raad van advies,
zijn nieuwe interne accountant – een van de twee die bij hem was gesta-
tioneerd door de Rotterdamsche Bank – en de Britse rekenmeesters ‘om
definitief te regelen de wijze, waarop de firma Price, Waterhouse & Co
een balansonderzoek […] over het jaar 1926 zal uitoefenen’. Deze laatste
bijeenkomst werd eveneens niet genotuleerd.138 Ook zeker is dat Sam
van Deventer een halfjaar later nog dag en nacht met dezelfde accoun-
tants in de weer was om de cijfers op orde te krijgen.139

Dat Anton Kröller zijn ‘onafhankelijke’ onderzoekers goed onder con -
trole had bleek ook bij de Compañia Mercantil Argentina. Het rapport
van de liquidatiecommissie van het failliete graanbedrijf zag eveneens
eind 1927 het licht. Aandeelhouders hadden er veertien maanden op
moeten wachten. De belangrijkste vertragende factor was geweest dat
advocaat Adam Schadee ongeneeslijk ziek was geworden en vlak voor af-
ronding van het rapport overleed. Twee confrères hadden het werk zo
goed mogelijk afgemaakt.
Het rapport besloeg bijna honderd pagina’s en deed uitgebreid en

kleurrijk verslag van de teloorgang van het Argentijnse graanhandels-
huis. Het las als een spannend jongensboek. Maar tegelijkertijd hing het
rapport aan elkaar van tweeslachtigheid. Het was duidelijk merkbaar
dat Anton Kröller en Sam van Deventer het van tevoren hadden mogen
inzien en van commentaar voorzien. Daardoor waren allerlei beschuldi-
gingen afgezwakt, werden verzachtende omstandigheden aangevoerd,
werd de schuld van het debacle grotendeels neergelegd bij de Argen -
tijnse directie en kreeg Van Deventer zelfs expliciet een pluim voor zijn
voortvarende optreden ter plaatse in 1921.
Desondanks was het rapport vernietigend voor de Nederlandse be-



542

stuursleden van de Compañia Mercantil Argentina, van wie Kröller en
Van Deventer de enige overgeblevenen waren. De liquidateuren schre-
ven: ‘Hoofdzaak is, dat, al kon de catastrofe van 1921 door het Neder -
landsch Bestuur niet worden voorkomen, het feitnochtans blijft, dat het
toch dit Nederlandsch Bestuur is geweest, dat de buitenlanders in Ar -
gen tinië, wien de feitelijke leiding toekwam, bij het Nederlandsch pu-
bliek heeft geïntroduceerd, voor hen het vertrouwen heeft gevraagd,
hetwelk achteraf zoo zeer misplaatst is gebleken. Te geringe deelneming
in het bedrijf vóór de catastrofe, te groot optimisme nadien, een te lang
volhouden alvorens zich gewonnen te geven – het zijn fouten geweest,
die o.i. ernstig aan het Bestuur zijn toe te rekenen.’140

Elders schreven zij: ‘Inderdaad is ook hier de vennootschap in hooge
mate slachtoffer geweest van den na-oorlogsgeest, die met name in de
jaren na 1918 de Bestuurders heeft bevangen. Met het toekennen van
gratificaties (bij het afsluiten der groote contracten met de Duitsche en
andere Regeeringen) is men zeer ruim geweest. […] Dat bij de cma ten
deze de juiste grenzen zouden in acht genomen zijn, zouden wij intus-
schen niet gaarne beweren.’141 En over de lukrake investeringen in
Argentijns onroerend goed zeiden zij: ‘De fout heeft dan ook klaarblij-
kelijk gelegen in veel te dure aanschaffingen, een veel te grootschen op-
zet, in het kort in een algeheel toegeven aan de O.W. (oorlogswinst)
stemming, die als gevolg van gemaakte winsten, het Bestuur – in het bi-
zonder het Argentijnsch bestuur – klaarblijkelijk is gaan beheersen. Ook
het Nederlandsch Bestuur gaat echter geenszins vrij-uit; van een rem-
mend of waarschuwend optreden is sprake niet geweest. Integendeel, de
gemakkelijkheid, waarmede door nieuwe emissies, den Argentijn schen
bestuurders steeds nieuw geld werd toegevoerd, moet dezen in hun be-
denkelijke mentaliteit nog hebben versterkt.’142

Maar mochten er nu aandeelhouders zijn die dachten dat dit rapport
een basis zou kunnen vormen om de bestuurders aansprakelijk te stel-
len en schadevergoeding te eisen, dan kwamen zij bedrogen uit. Het
 liquidatieverslag herhaalde op verschillende plaatsen dat die grond
ontbrak. Slechts één voorbeeld: ‘Hoe zeer wij dus den indruk hebben ge-
kregen, dat de eerste vijf, zes jaren van het bestaan der vennootschap de
werkzaamheid haren bestuurders in Nederland weinig intensief is ge-
weest, zoo zijn wij toch van meening, dat het onjuist zoude zijn dáárin
oorzaak of zelfs medeoorzaak te zien van de groote débacle, die den on-
dergang der vennootschap heeft veroorzaakt. De bestuurders hier te
lande zijn, even goed als aandeelhouders, ook zelf van de daden hunner
Argentijnsche medebestuurdes dupe geweest; te trachten hier een hoof -
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delijke medeaansprakelijkheid te construeeren zoude o.i. met recht en
billijkheid niet in overeenstemming zijn.’143

Activistisch aandeelhouder J. van der Meulen, die oorspronkelijk om
het onderzoek had verzocht, kreeg uiteindelijk ook maar ten dele ant-
woord op zijn vragen. De commissie meende dat ‘een inquisitoriale
 enquête’ niet op haar weg lag, waardoor zijn vraag over de winstgevend-
heid van Kröllers oorspronkelijke graanbedrijf General Mercantile on-
beantwoord bleef. Overigens schatten de onderzoekers wel dat de negen
ton waarvoor de activa van de General Mercantile destijds aan de Mer -
cantil waren overgedragen maar liefst vierhonderdduizend gulden te
veel was.144

Van der Meulen werd zelf ook in de gelegenheid gesteld het rapport
te becommentariëren. Hij bleek zijn aandacht voor de zaak echter com-
pleet verloren te hebben. Hij zei ‘in de eerste plaats bedoeld te hebben
vragen te stellen, meenende daarmede een nationaal algemeen belang te
dienen, en in de hoop dat de Commissie in de door hem aangegeven
richting een ernstig onderzoek zou instellen’. Hij zei ook destijds te zijn
geïnformeerd door personen wier namen hij niet mocht noemen, en dat
de financiële gegevens die hij toen had ingezien niet meer tot zijn be-
schikking stonden.145

Ook Anton Kröller en Sam van Deventer kregen aan het einde van het
rapport nog ruimte voor officieel commentaar. Veel hadden ze niet meer
te zeggen, nadat hun belangrijkste vrees – persoonlijk aansprakelijk ge-
steld te worden – was weggenomen. Enigszins omslachtig en gekunsteld
luidde hun commentaar dat het graanbedrijf van nature speculatief
was, maar dat zij zelf zich niet met speculatie hadden bezighouden. Zij
meenden dat ‘in de jaren vóór 1921 eerder sprake was van bijzonder gun-
stige handelsrelaties […] die bij de toenmalige conjunctuur tot zeer bij-
zondere resultaten konden voeren’.146 Dat dat niet gelukt was, was blijk-
baar all in the game. De laatste bezittingen van de Compañia Mercantil
Argentina werden in de daaropvolgende jaren stukje bij beetje verkocht
door de liquidateuren. Ze hadden meer dan vijftien jaar nodig tot ook de
laatste bezittingen verkocht waren. Van de 37 miljoen die beleggers ooit
aan de onderneming hadden toevertrouwd resteerde toen slechts één
miljoen gulden.147

Ook Müller’s Algemeene Scheepvaart Maatschappij werd in die da-
gen geliquideerd. De schepen waren bij de reorganisatie allemaal over-
geheveld naar de nvMüller & Co en Kröller bood de aandeelhouders van
de masm nu 52 procent van de nominale waarde van hun bezit. Daar
mochten ze volgens hem gezien de beurskoers heel blij mee zijn, want
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door een Brits importverbod op bevroren vlees moest van de Bata vier -
lijn, die onderdeel van de masmwas, in de komende jaren niet veel ver-
wacht worden. Aandeelhouders konden niet stemmen over het liquida-
tievoorstel, het recht daartoe te besluiten was voorbehouden aan Müller
& Co. Op de aandeelhoudersvergadering vanzelfsprekend weer veel ge-
sputter en gekrakeel, maar Kröller die inmiddels geoefend was in het af-
houden van morrende beleggers, stelde simpelweg dat er geen ‘muziek’
meer in de scheepvaartdochter zat en dat het hier niet om een voorstel
ging, maar om een aanbod.148 Oftewel, slikken of stikken. Het verlies voor
beleggers bedroeg ongeveer twee miljoen gulden.
Het meest recente beursavontuur van Anton Kröller, de Argentijnse

vleeshandel English & Dutch Meat Company, begon die dagen eveneens
aan zijn roemloze ondergang. Na ieder jaar aandeelhouders te hebben
zoet gehouden met optimistische berichten en beloftes over alternatieve
aanwending voor de koelhuizen, moest Kröller ten langen leste toege-
ven dat het hem niet gelukt was binnen het Brits-Amerikaanse vleeskar-
tel een plaats aan de speeltafel te veroveren.149Hij had zijn koelhuizen in
Argentinië nu verhuurd aan de grote spelers, die deze, wegens overcapa-
citeit, niet gebruikten. Met een inmiddels ongeloofwaardig optimisme
probeerde hij beleggers nog voor te houden dat hij verwachtte op ter-
mijn royaal beloond te zullen worden voor het opgeven van zijn positie,
maar uiteindelijk belandden ook de English & Dutch Meat Company en
haar beursgenoteerde Nederlandse houdstermaatschappij Vianda in li-
quidatie. Investeerders verloren aan Kröllers vleesavonturen omgerekend
in totaal zo’n negen miljoen gulden. Müller & Co zelf zou er nog voor
ongeveer zes miljoen aan oninbare vorderingen bij inschieten.150

Samen met de reeds eerder geliquideerde beursfondsen Zuid-Afri -
kaansch Handelshuis en de Nederlandsch-Indisch Houtaankap Maa t -
schappij – waarvan Kröller de Russische houtvesterijen net op tijd aan
verkocht had – stond de teller van de schade voor beleggers van Kröllers
escapades op de effectenbeurs eind 1927 op 55 miljoen gulden, vergelijk-
baar met zo’n 425 miljoen euro nu. De verliezen die op de beurs geleden
werden op de aandelen Rotterdamsche Bank en die van haar buiten-
landse dochters zijn daarin niet meegenomen. Het was echter nog maar
de voorlopige schade, want beleggers konden toen nog niet weten dat er
ook bij moederbedrijf Müller & Co zelf nog een heel grote klap aan zat te
komen.151 (Afb. viii)
Het waren echter niet alleen beleggers die zich in hun avontuur met

deze roekeloze, maar vooralsnog onaantastbare zakenman verslikt had-
den. Tegen Kröllers voormalige accountant Hendrik Burgmans werd,
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eveneens in 1927, een vonnis uitgesproken door de tuchtraad van het
Nederlandsch Instituut van Accountants (niva). De zaak was nota bene
aangespannen door accountant Reinier Heyne, die als klokkenluider
ook nog even zelf veroordeeld dreigde te worden, wegens schending van
de vertrouwelijkheid. Hendrik Burgmans, die zelf vanaf 1918 drie jaar
voorzitter van het niva was geweest, kreeg het zwaar te verduren. Hij
had volgens de tuchtraad veel te lichtzinnig gehandeld door zijn hand-
tekening te zetten onder balansen die hij onvoldoende had kunnen con-
troleren. Het voorbehoud dat hij altijd gemaakt had bij de winst- en ver-
liesrekening, ontsloeg hem volgens het vonnis niet van zijn zelf standige
verantwoordelijkheid als accountant, juist omdat het publiek op zijn
oordeel vertrouwde. Burgmans werd voor zes maanden als accountant
geschorst. Maar het allerergste was dat zijn vonnis met naam en toe-
naam gepubliceerd werd, de zwaarste straf die er binnen de accountants -
praktijk in die dagen bestond. Pek en veren.152 Voor Kröller en zijn Rot -
terdamse vrienden fungeerde Burgmans als de perfecte zondebok, die
alle schuld voor de financiële misstanden bij Müller & Co in de schoenen
geschoven kreeg. Zij konden hun handen in onschuld wassen.
Eén aspect van Burgmans’ handelen is overigens altijd onderbelicht

gebleven. Burgmans werkte namelijk niet sinds 1917 voor Müller & Co,
zoals steeds bij de tuchtraad werd vermeld, maar al sinds 1903. Hij was
aanvankelijk boekhouder bij Müller & Co en vanuit die positie voor zich -
zelf begonnen als extern accountant. Zijn handtekening stond sinds-
dien onder de cijfers van vrijwel alle andere beursgenoteerde onderdelen
van het Müller-concern. Alleen Müllers scheepvaartmaatschappij werd
in de eerste helft van haar bestaan gecontroleerd door Barent Moret,
maar na diens overlijden ondertekende Burgmans alle jaarrekeningen
van het concern. Voor zover na te gaan had Burgmans ook maar heel wei-
nig andere grote cliënten.
Hoewel de hoeveelheid geld van beleggers die Anton Kröller weg-

maakte niet in de verste verte – ook geïndexeerd niet – in de buurt komt
van de miljardenverliezen die de 21ste-eeuwse Amerikaanse meesterop-
lichter Bernard Madoff op zijn geweten heeft, dringt zich hier wel een
parallel op. Ook Madoff liet zijn cijfers van een handtekening voorzien
door een accountant die alleen voor hem werkte en niet verbonden was
aan een groter instituut.153 Dat dat in beide gevallen, ook al zit er een
eeuw tussen, bij niemand alarmbellen heeft doen rinkelen, blijft merk-
waardig.
Hendrik Burgmans sleurde in zijn val ook het voormalige lid van Kröl -

lers raad van advies Willem Molengraaff mee, de emeritus hoogleraar
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vennootschapsrecht uit Utrecht. Molengraaff moest door de kwestie op-
stappen als plaatsvervangend voorzitter van de raad van tucht van het
niva.154 Ook vestigde het vonnis van Burgmans de aandacht weer even
op de vreemde gang van zaken rond de cijfers van de Rotter dam sche
Bank in 1924. Minister De Geer van Financiën moest namelijk net de wet
door de Tweede Kamer loodsen waarmee de steunverlening aan de bank
door zijn voorganger Colijn alsnog democratisch werd geaccordeerd.
Twee de Kamerleden vroegen zich af of het niet vreemd was dat de Rot -
terdamsche Bank destijds aan aandeelhouders een winst van tien miljoen
presenteerde en zes weken later steun moest aanvragen vanwege een
verlies van 24 miljoen. Was hier geen sprake van misleiding geweest? De
oude klacht van criticaster Van Hees werd daarmee opeens weer actueel.
Deze was weliswaar door hem ingetrokken, maar desondanks toch in
behandeling genomen. Minister Donner van Justitie wrong zich nu in
allerlei bochten om de beslissing van de Rotterdamse officier van Justi -
tie om de aanklacht af te wijzen op grond van het algemeen belang, te
rechtvaardigen. Achteraf en door een hedendaagse bril bekeken, is daar-
bij nog wel lachwekkend om te zien dat Donner zich liet adviseren door
zijn rechtskundig adviseur William Fruin, die weer inlichtingen over de
zaak inwon bij zijn achterneef Thom, nog altijd president-commissaris
bij de Rotterdamsche Bank en plaatsvervangend rechter in de Maasstad.
Nepotisme ten top. Minister Donner van Justitie wist de zaak snel weer
terug in de doofpot te stoppen.155

Diezelfde minister Donner voerde in 1929 ook eindelijk nieuwe rechts -
regels in voor beursgenoteerde vennootschappen. Op papier kregen be-
leggers daarmee meer stemrecht in hun onderneming, maar in de prak-
tijk zou Nederland nog decennialang vennootschapsrecht kennen dat
verregaande oligarchische regelingen mogelijk maakte. Verslagleg  gings -
regels kwamen er ook, maar bleven minimaal. Op Kröllers bedrijf had
de nieuwe wetgeving echter geen invloed, want deze had alleen betrek-
king op nv’s en die had hij net allemaal van de beurs gehaald of bevon-
den zich in liquidatie. Op zijn enige overgebleven publieke vennootschap
cvW.H. Müller & Co was de nieuwe wetgeving niet van toepassing.156

Willem Westerman was na het debacle van zijn bank met vervroegd
pensioen gegaan, zoals gezegd met een goede vertrekregeling. Voordat
hij daarna voor een lange reis naar zijn geliefde Nederlands-Indië ver-
trok, vertrouwde hij zijn herinneringen aan deze turbulente periode aan
het papier toe. Westermans memoires waren bitter en vooral bedoeld
om zijn eigen handelen – of het ontbreken daarvan – te rechtvaardigen.
Hij wees alle schuld aan de val van zijn bank van de hand. ‘De hoofd-
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schuldige is de Directie der Nederlandsche Bank en achter haar de veel
duistere machten, die op hare gestie invloed hebben uitgeoefend en daar -
door hare houding hebben bepaald. De Rotterdamsche Bank ver eeni -
ging is nimmer persona grata te Amsterdam geweest, waar men hare op-
komst, sterke uitbreiding en bloei hoogst ongaarne heeft gezien.’157

Dat Westerman zichzelf en zijn bank jarenlang had laten gebruiken
door Anton Kröller zag hij in het geheel niet. De kredieten aan Müller &
Co en de Compañia Mercantil Argentina noemde hij steeds ‘gedekt’.
Zeer opmerkelijk is dat hij de naam van Kröller zelfs in het geheel niet
noemde. Wel die van Sam van Deventer, die hij verantwoordelijk hield
voor de financiële problemen bij Müller & Co.158 Het laatste contact tus-
sen Willem Westerman en Anton Kröller vond waarschijnlijk plaats toen
Westermans oudste zoon een ernstig auto-ongeluk kreeg, waarbij diens
vriendin om het leven kwam. Westerman jr. werd daarvoor veroordeeld
tot veertien dagen hechtenis.159 Aan Helene liet Anton Kröller toen we-
ten dat hij de oud-bankier een briefje had geschreven, maar enige piëteit
toonde hij daarbij niet. Betweterig concentreerde hij zich in het schrij-
ven aan zijn vrouw vooral op het feit dat rechts voorrang had. Dat moes-
ten ook hun zoons goed in de oren knopen.160 Willem Westerman komt
daarna in de correspondentie van Anton Kröller niet meer voor. Hij had
hem niet meer nodig. Toen Westerman acht jaar later overleed was Kröl -
ler niet aanwezig op zijn crematie. Onder de deelnemingsbetuigingen
aan de nazaten bevindt zich geen condoleance van zijn hand.161

Niet alleen Willem Westerman wees Sam van Deventer aan als hoofd-
schuldige voor de financiële problemen bij Müller & Co. Dat deed ook de
Amsterdamse reder Ernst Heldring in zijn dagboeken. Hij noemde Van
Deventer daarbij ‘de amant van mevrouw Kröller’, een typering die veel
bijdroeg aan de latere speculaties over de vermeende seksuele relatie
tussen de twee zielsverwanten.162 Maar het is onterecht dat Van Deven -
ter hier de zwarte piet kreeg toegespeeld. Hij was misschien een onsym-
pathiek, ijdel sujet, en ziekelijk ambitieus, maar hem verantwoordelijk
houden voor het financiële debacle bij Müller & Co is onjuist. Van De -
ven ter had niet meer dan vijf jaar handels-hbs en kon onmogelijk in 1915
op zesentwintigjarige leeftijd de uiterst ervaren – maar misschien bij
nader inzien ook niet zo zorgvuldige – interne accountant Nicolaus van
der Veen vervangen toen deze overleed. Van Deventer had voordien bij
Müller & Co vooral in de graanhandel gewerkt en zich slechts een jaar
beziggehouden met de cijfers van het Londense filiaal.
Als Van Deventer al slecht financieel beheer verweten kon worden

dan lag de verantwoordelijkheid voor zijn aanstelling op deze zeer be-
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langrijke post in dit wereldconcern toch echt bij beherend vennoot An -
ton Kröller zelf, die bovendien tot dan toe diens enige leermeester was
geweest. Veeleer was het Anton Kröller die Sam van Deventer altijd alle
klusjes liet opknappen waar hij zelf geen zin in had, zoals lange reizen
naar verre landen, reorganisatie van mislukte projecten, rapportage van
cijfers aan de bank en het ontslaan van overtollig personeel. Allemaal za-
ken waar weinig eer aan te behalen viel. Na het wegvallen van de interne
accountant, stelden Kröller en Van Deventer in gezamenlijkheid de cij-
fers van het concern samen, die Hendrik Burgmans slaafs onder te ken -
de.163

Het is zeker juist dat Anton Kröller, toen hij na de oorlog tot het eer-
volle ambt van economisch-diplomaat geroepen werd en de belangstel-
ling voor zijn wankelende onderneming begon te verliezen, de honneurs
steeds vaker door Van Deventer liet waarnemen. En het is ook waar dat
Sam van Deventer vanaf dat moment zijn notoir optimistische baas niet
altijd de harde waarheid durfde te vertellen.164Maar uit alle privécorres-
pondentie en zakelijke notulen blijkt dat het altijd Anton Kröller was
die de belangrijke beslissingen nam en dat Van Deventer slechts instruc-
ties opvolgde.
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17 
De Krach

Nog geen jaar nadat Anton Kröller verlost was van zijn denkbeeldige de-
mon Arie van Hengel wist hij nieuw geld te vinden voor zijn geplaagde
concern. Dat kwam ditmaal uit Engeland. Het was de Britse verzekeraar
The Prudential Assurance Company die bereid bleek ruim de helft van
een obligatielening van maar liefst vijftien miljoen gulden op zich te ne-
men. Voor de andere helft van de lening werden Nederlandse beleggers
uitgenodigd om zich in te schrijven. In een uitgebreid prospectus werd
uitgelegd dat Müller & Co en haar dochterbedrijven in de toekomst ‘ge-
heel vrij wenschen te zijn van bankschuld’. Kröller had duidelijk geen
goede herinneringen overgehouden aan de bemoeienissen van de Rot -
ter damsche Bank met zijn bedrijfsvoering.
Prudential en de overige nieuwe obligatiehouders kregen de geflat-

teerde jaarcijfers van Müller & Co gepresenteerd, ondertekend door Price,
Waterhouse & Co. De nieuwe lening kreeg, anders dan de eerdere obliga-
ties van Müller & Co en haar dochters, de resterende mijnbezittingen van
het concern als onderpand. Het waren de Spaanse mijnen Cabarga in San -
tander en Bacarès in Almeria, de resterende aandelen in de Blötberg-mijn
in Zweden, en de mijnconcessies Bou Arfa in Marokko en Algarrobo in
Chili.1

Het was de eerste keer dat Kröller onderpand aan obligatiehouders
gaf. Hij was voor de financiering van zijn mijnen tot dan toe altijd weg-
gekomen met een achteraf bezien waardeloze garantie van het moeder-
bedrijf. Nu werd zoon Bob in Parijs ingeschakeld om in allerijl samen
met een administrateur uit Den Haag de eigendomspapieren van de ver-
schillende mijnen bijeen te sprokkelen. Die bevonden zich overal ver-
spreid in het chaotische concern. Samen met een notaris en de Londense
bankiers van Helbert, Wagg & Co – de beleggingsadviseurs van Pruden -
tial – reisde Kröller vervolgens met de nachttrein naar zijn kantoor in
Parijs om de stukken te laten beoordelen. Daar overlaadde hij de ver-
moeide bankiers met zo vreselijk veel documenten dat ze al snel het
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punt van verzadiging bereikten en hun akkoord gaven op het onder-
pand.2 Dat de mijnen in Spanje bijvoorbeeld al bijna volledig uitgeput
waren zagen de gretige Engelse bankiers per ongeluk of gemakshalve
over het hoofd. Op de balans van Müller & Co stonden deze nog steeds
tegen hun oorspronkelijke investeringswaarde.3

De belangrijkste reden dat de Engelse verzekeraar bereid was zo veel
geld aan Müller & Co te lenen was dat Kröller, na bijna vijftien jaar pro-
cederen, het juridische steekspel om de Chileense Algarrobo-mijnen
alsnog had gewonnen. Waar het gerechtshof in 1924 de eigendom van de
mijnen nog aan de Sociedad Altos Hornos de Chile had toegewezen,
maakte de Hoge Raad van Chili een draai van 180 graden en bepaalde dat
Müller & Co en Gutehoffnunghütte zich nu de rechtmatige eigenaren
mochten noemen.4 Het gerucht ging wel dat de vijf hoogste rechters
hiertoe waren omgekocht. Er zou hun een beloning in het vooruitzicht
gesteld zijn als ze alle vijf vóór de Nederlands-Duitse eigendom zouden
stemmen. Aan een van hen was echter tegelijkertijd een bedrag beloofd
dat hoger was dan een vijfde van de totale som als hij tegen stemde. Het
oordeel ten gunste van Müller & Co en Gutehoffnunghütte werd met vier
tegen één geveld, waardoor het bedrag aan smeergeld beperkt bleef.5

Kröller had ondertussen ook nieuw onderzoek laten doen naar de
erts voorraden en die werden nu niet meer op honderd miljoen ton ge-
schat zoals in 1913, maar bleken plotseling 238 miljoen ton te bedragen.6

In de informatie voor beleggers werden de geschatte reserves in Chili
met nog eens een factor vier vermenigvuldigd, waarbij mogelijk bewust
uiteenlopende tonnenmaten, die op de wereld in omloop waren, ver-
ward werden. Het prospectus meldde: ‘Nadat men bij den aankoop der
mijnrechten in 1913 meende te mogen rekenen met een ertsvoorraad van
400.000.000 ton, is uit in 1926 uitgebrachte hernieuwde rapporten ge-
bleken, dat deze taxaties veel te laag zijn geweest en dat de ertsvoorraad
op één milliard ton kan worden geraamd.’7

De nieuwe lening was echter bij lange na niet genoeg om de Chileense
mijnen tot ontwikkeling te brengen. Daarvoor was nog veel meer geld
nodig. Dat vond Kröller tegelijkertijd via de Zweedse bankier Oscar
Rydbeck, die ook betrokken was geweest bij de verkoop van zijn Alge -
rijnse bezittingen. Rydbeck haalde de succesvolle Zweedse zakenman
Ivar Kreuger erbij, die steenrijk was geworden met zijn lucifersmono-
polie.
Kreuger was een kleine twintig jaar jonger dan Kröller, maar bestier-

de net als hij een imperium dat deelnemingen bezat in de meest uiteen-
lopende sectoren – bouw, papier, telefonie, goudmijnen en banken.



551

Kreuger had ook belangen in de ijzerertssector. Hij was degene geweest
die tijdens de malaise in Duitsland direct na de Eerste Wereldoorlog 
L. Possehl & Co had opgekocht, Kröllers vroegere kartelgenoot op de
Duitse ertsmarkt. Door deze overname had hij ook een groot pakket
Trafik-aandelen in handen gekregen.8

De kapitaalmarkt en bankier Rydbeck waren Kreuger zeer behulp-
zaam geweest bij zijn onstuimige groei. Ook in die zin waren er veel
overeenkomsten tussen de Nederlandse en de Zweedse zakenman. Maar
op wereldschaal was Kröller vergeleken bij Kreuger maar een kruime-
laar. Kreuger had zich na de oorlog ontpopt als groot internationaal finan-
cier en leende, gesteund door de bloeiende Amerikaanse kapitaalmarkt,
op grote schaal geld aan behoeftige regeringen, in ruil voor het lucifers-
monopolie in hun land.9

Voor Anton Kröller was vooral van belang dat Ivar Kreuger over ge-
noeg geld beschikte om de Algarrobo-mijnen tot ontwikkeling te bren-
gen. Daarbij zette hij hoog in, want Müller & Co en medeaandeelhouder
Gutehoffnungshütte wensten wel beloond te worden voor hun jaren-
lange geduld en vasthoudendheid in Zuid-Amerika. De prijs die Ivar
Kreuger diende te betalen was stevig. De totale waarde van de Chileense
mijnconcessie werd bepaald op bijna twintig miljoen gulden, terwijl
deze op dat moment voor nog geen tien in de boeken stond bij Müller &
Co en Gutehoffnungshütte samen. Voor tien miljoen gulden zou de
Zweedse houdstermaatschappij Kreuger & Toll 52 procent van de aan-
delen krijgen, waarvan twee miljoen aanbetaald moest worden. Kreuger
verplichtte zich bovendien vijftig miljoen gulden aan obligaties op de
kapitaalmarkt aan te trekken om de verdere ontwikkeling van Algar -
robo te financieren. Kröller bleef wel vasthouden aan zijn beproefde
model van gedwongen winkelnering. Müller & Co kreeg de wereldwijde
agentuur voor de verkoop van ijzererts uit Algarrobo.10 Begin januari
1928 vertrokken Zweedse ingenieurs naar Chili om de reserves te onder-
zoeken.11

Kröller meldde al het goede nieuws op 30 januari 1928 aan de prefe-
rente aandeelhouders van Müller & Co die als vanouds in de Haagse ge-
hoorzaal Dili gen tia werden ontvangen. Ze hadden sinds de vergadering
met de raad van advies in de zomer van 1926 – waarbij Kröller dus zelf
niet aanwezig was geweest – niets meer van de onderneming mogen ver-
nemen. Beleggers kregen nu eveneens de gekuiste versie van het ac-
countantsrapport van Price, Waterhouse & Co gepresenteerd. Over 1926
welteverstaan, want op de cijfers over 1927 zouden ze nog een tijdje
moeten wachten. Er zat geen winst- en verliesrekening bij, want het be-
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stuur van de onderneming meende dat het jaar ‘zeer abnormaal’ was ge-
weest en de resultaten niet representatief. 12 Kröller had een goede reden
om de cijfers achter te houden. Volgens de externe accountants had Mül -
ler & Co in 1926 een verlies gemaakt van ruim een kwart miljoen.13

De schuld van de eerdere financiële problemen bij Müller & Co werd
bij de Rotterdamsche Bank gelegd. Daarbij draaide Kröller de feiten om.
Doordat de bank in de problemen was gekomen, had zij geen geld meer
aan Müller & Co willen uitlenen. Dat de schulden van de mijnbouw-
maatschappij zo sterk waren opgelopen kwam door de oorlog en ‘de toe-
standen in Rusland’. De late ontwikkeling van bepaalde mijnen werd
toegeschreven aan vertraging bij aanleg van spoorwegverbindingen.
Kortom, de problemen waren geheel te wijten aan externe, onbeheers-
bare fac toren.14

Beleggers kregen alleen geconsolideerde cijfers van het concern te
zien, zodat een vergelijking met 1924 – over 1925 verscheen in het geheel
geen rapport – niet te maken viel. Door opwaardering van vooral de
mijnbezittingen in Chili en Marokko was nu een post ‘mijnbouwrech-
ten’ gecreëerd van tien miljoen – goodwill noemden de accountants het
intern. Dat was precies genoeg om de afboekingen die Price Waterhouse
had geadviseerd op onder meer oude verliesposten als Olekma & Vitim
en de Anglo Foreign Fibre Company op te vangen en ook nog een posi-
tief kapitaal voor de beherend vennoten te laten zien. De raad van advies
van Müller & Co had zich blijkbaar laten overtuigen door Kröllers opti-
mistische verwachtingen en het gemak waarmee hij nieuwe financie-
ring had weten aan te trekken.15

Het landgoederenbezit op de Veluwe kwam demonstratief voor één
gulden op de balans te staan en het kapitaal van de beherend vennoten
werd afgeboekt van vijf naar één miljoen gulden. Zo leek het net of An -
ton en Helene Kröller alle noodzakelijke afschrijvingen voor hun reke-
ning hadden genomen, terwijl in werkelijkheid hun vermogen meer
dan verdwenen had moeten zijn. Minstens zo belangrijk was dat de bui-
tenwereld nu nooit meer kon nagaan hoeveel geld er in al die jaren in
het landgoed geïnvesteerd was.16

Meester-manipulator Kröller deed vervolgens op de aandeelhouders-
vergadering een ogenschijnlijk genereus voorstel. Hij draaide ook nu
weer de rollen om. Hij en zijn echtgenote waren als beherend vennoten
bereid dit grote verlies te accepteren als beleggers akkoord gingen met
een statutenwijziging. Deze hield onder meer in dat het achterstallige
dividend over de laatste twee jaar niet werd uitbetaald maar omgeruild
tegen zogeheten amortisatiebewijzen. Deze waren achtergesteld op zo-
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wel de gewone als de preferente aandelen. Zo hield Kröller de 2,4 mil-
joen gulden preferent dividend die hij verschuldigd was voorlopig in
zijn zak. Het werd gepresenteerd als een groots gebaar, waarbij de behe-
rend vennoten een zwaar verlies moesten incasseren, terwijl volgens de
interne rapporten de afschrijving dus veel groter had moeten zijn.17

Kröller had ditmaal zijn beleggend publiek veel beter in de greep. Hij
had geleerd van de gênante vertoningen op de aandeelhoudersvergade-
ringen van de dochterbedrijven in 1924, waarbij hij steeds weer geïrri-
teerd was geraakt door in zijn ogen onbenullige vragen van beleggers.
Hij had zich toen niet kunnen bedwingen de vragenstellers met rake,
maar niet altijd even tactvolle antwoorden de mond te snoeren. Nu had
hij zich beter voorbereid. Hij had vooroverleg gepleegd met Dr. E. Dene -
kamp, de voorzitter van de Vereeniging van Fondsenhouders, die een
groot aantal preferente aandeelhouders van Müller & Co vertegenwoor-
digde.18 Denekamp was ook eigenaar van het Finantieel Weekblad voor den
Fondsenhandel. Daar werkte sinds enige tijd ook Kröllers vroegere criti-
caster J. van der Meulen, die zijn oorspronkelijke bezwaren tegen de
gang van zaken bij de Compañia Mercantil Argentina zo schielijk had
ingetrokken.19

De inhoud van Kröllers bespreking met de beleggersvoorman werd
niet overgeleverd, maar zeker is dat hij Denekamp voor zich had weten
te winnen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering begon deze met woor-
den van dank en hulde aan de beherend vennoot ‘voor de wijze, waarop
hij zijn schip, tevens dat der aandeelhouders, dat hopeloos gestrand
scheen, weer in veilige haven heeft geloodst’. Er volgde applaus uit de
zaal. Denekamp stelde vervolgens aan Kröller de vraag of de preferente
aandeelhouders er nu vanuit mochten gaan dat hun kapitaal veilig was.
Letterlijk vroeg hij of ‘voortaan het preferente aandelenkapitaal als een
gaaf stuk is te beschouwen en rente geregeld wordt betaald’. Kröller ant-
woordde ontwijkend dat het hier nu vooral om herstel van vertrouwen
ging. Maar hij kon Denekamp en zijn achterban wel beloven dat er over
1927 weer dividend zou worden uitgekeerd – daarvoor zorgde de nieuwe
liquiditeit van de Engelse financiers – indien aandeelhouders instem-
den met de voorgestelde statutenwijziging.20

Voor dat laatste was een tweede aandeelhoudersvergadering nodig,
en daar ontspon zich toch nog een onaangename discussie tussen Kröller
en de Amsterdamse effectenhandelaar Gouverne. Deze stelde dat door
het omruilen van het achterstallige dividend in amortisatiebewijzen de
betaling te veel op de lange baan werd geschoven. Hij had een amende-
ment ingediend. Heel even dreigde Kröller weer uit zijn rol te vallen. Hij
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reageerde wrevelig op de voorstellen van Gouverne en zei dat als hij en
zijn echtgenote als beherend vennoten niet hun kapitaalverlies zouden
hebben genomen, de hervatting van het dividend nog veel langer zou
hebben geduurd. Dat was een vreemde redenering, want betaling op de
preferente aandelen ging nu eenmaal vóór die op de gewone. Geheel ten
onrechte noemde Kröller zijn voorstel daarbij telkens ‘een compromis’.
Er volgde een lange en geprikkelde welles-nietesdiscussie, tot Dene -

kamp het verlossende woord sprak. Hij gaf ditmaal ruiterlijk toe van te-
voren door Kröller geconsulteerd te zijn en zijn instemming aan de statu-
tenwijziging al te hebben verleend. Hij zei daarbij gemeend te hebben
‘niet als een Shylock het laatste pond vlees en de laatste druppel bloed te
moeten verlangen’. Denekamp was echter vooral heel naïef geweest en
had geen flauw benul wat beleggers nog te wachten stond. Net als vele
anderen vóór hem had hij zich door Kröllers charmes en overtuigings-
kracht laten inpakken en had hij niet in de gaten dat de werkelijke
Shylock aan de andere kant van de tafel zat.21

Denekamp was door Kröller in de tussentijd ook in vertrouwen geno-
men over de omgang met de aandeelhouders van de mijnbouwmaat-
schappij. Als daar namelijk dezelfde grote herwaardering van de nieuwe
mijnen zou worden getoond als geconsolideerd bij het moederbedrijf
gebeurde, zou demammweer winst maken en moest ook daar dividend

Obligatie en amortisatiebewijs van Müller & Co uit 1928.
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worden uitgekeerd. En dat was nu net niet de bedoeling. Kröller besloot
eenvoudigweg geen jaarverslag van het dochterbedrijf te publiceren en
gaf Denekamp in plaats daarvan een voorstel mee waarbij de vijf miljoen
gulden aan preferente aandelen van de mijnbouwmaatschappij zou wor -
den omgewisseld in nieuw cumulatief preferent kapitaal van de moe-
der. Het was een ingewikkelde constructie waar Denekamp wel even op
moest studeren.22

Kröllers tactiek werkte uitstekend. Door het vooruitzicht op dividend
was er rust gecreëerd onder de aandeelhouders van Müller & Co. Door
het omruilvoorstel voor de mijnbouwmaatschappij hadden beleggers
huiswerk meegekregen, waar ze voorlopig zoet mee waren. Kröller had
met relatief weinig geld veel tijd gewonnen. Tijd die hij gebruikte om
privé orde op zaken te stellen, want met mogelijk grote verliezen in het
verschiet was het zaak zijn privébezittingen veilig te stellen. Müller &
Co was immers een commanditaire vennootschap waarvan de beherend
vennoten persoonlijk aansprakelijk gesteld konden worden voor verlie-
zen van beleggers en schuldeisers. Nu had Kröller nooit al te veel privé-
bezit gehad. Behalve wat beleggingen en de resterende boerderij De Hars -
camp was al het onroerend goed eigendom van het bedrijf. Alleen de
kunstverzameling van zijn echtgenote was inmiddels zo groot, vermaard
en waardevol geworden dat deze in de toekomst nog wel eens een interes-
sant potentieel verhaalsobject voor crediteuren zou kunnen worden.
De collectie werd nog altijd tentoongesteld in het ‘Museum Kröller’ in

het pand naast het hoofdkantoor van Müller & Co aan het Lange Voor -
hout. De verzameling genoot inmiddels internationale bekendheid en
er kwamen ook steeds vaker verzoeken voor bruikleen. Vooral het werk
van Vincent van Gogh was veel gevraagd. In 1927 was de Van Gogh-collec-
tie van de familie Kröller voor het eerst te zien in de Kunsthalle in Basel
en reisde daarna door naar Bern en Brussel. De tentoonstellingen waren
een groot succes en trokken duizenden bezoekers. Inmiddels waren er
ook aanvragen uit Duitsland binnengekomen. In het najaar van 1928 zou
de collectie in Düsseldorf geëxposeerd worden. Daarna stonden Karls -
ruhe, Berlijn en Hamburg op het programma. Tijdens de afwezigheid
van Van Gogh aan het Lange Voorhout organiseerde Helene Kröller in
Den Haag achtereenvolgens tentoonstellingen van werk van Bart van
der Leck, van Dirk Nijland samen met beeldhouwer Joseph Mendes da
Costa, en van Odilon Redon. Ze sloot af met een grote expositie van haar
gehele Van Gogh-collectie toen deze in de zomer van 1929 terugkeerde
in Den Haag.23

Om de verzameling van zijn echtgenote – door hem ook wel liefkozend
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‘het juweel’ genoemd – veilig te stellen, riep Kröller de hulp in van advo-
caat en notaris Gerhard Nauta. Deze was in 1909 vanuit Groningen naar
Rotterdam gekomen en aanvankelijk werkzaam geweest bij het kantoor
van de eerdergenoemde advocaat Thom Fruin. Nauta was ook een aantal
jaren hoogleraar geweest aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool.
Door zijn huwelijk met een meisje uit de betere kringen in de Maasstad
was hij ondertussen een echte Rotterdammer geworden. Nauta, naam-
gever van het nog altijd bestaande advocatenkantoor NautaDutilh,
volgde juist op dat moment Kröllers overleden Rotterdamse advocaat
Adam Schadee op.24

Een hoofdrol bij de constructie die Kröller en Nauta bedachten was,
waarschijnlijk zonder dat ze het zelf wist, weggelegd voor Kröllers drie
jaar oudere zuster Marie, die na Willems dood in Huize Heidehoek in de
villawijk Trompenberg in Hilversum was blijven wonen. Marie Kröller
was een struise vrouw met vooruitstrevende opvattingen. Geheel an-
ders dan haar conservatieve schoonzus Helene sympathiseerde ze met
de vrouwenbeweging. Zelf had ze echter, ondanks haar hbs-opleiding,
nooit gewerkt. Dat hoefde ook niet. Haar broers zorgden voor het inko-
men. Zij zorgde voor Willem. Marie zat in Hilversum alleen in het be-
stuur van de wijkverpleging.25 Zij was als echte Kröller ook veel minder
fijnbesnaard dan haar Wassenaarse schoonzuster, die zich stoorde aan
het ongezellige huis in Hilversum en het feit dat de onverschillige Marie
geen uitgebreide koffietafel voorbereidde als zij op bezoek kwam.26

De bijna zeventigjarige Marie was samen met Anton enig erfgenaam

Marie Kröller.
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van hun in 1924 overleden oudste broer. Willems nalatenschap bestond
uit bezittingen ter waarde van zo’n 2,5 miljoen gulden plus zijn aandelen-
bezit in Müller & Co. Anton had weliswaar gaandeweg een aantal zaken
uit de erfenis van zijn broer verkocht, omdat hij het geld nodig had ge-
had om van te leven, maar de officiële boedelscheiding met zijn zuster
had tot dan toe nog altijd niet plaatsgevonden.
Dit gebeurde formeel op 14 maart 1928 op het kantoor van Gerhard

Nauta aan de Wijnhaven in Rotterdam. Marie was daar zelf niet bij aan-
wezig. Ze had haar broer een volmacht gegeven. Hoewel er een buiten-
gewoon ingewikkelde constructie nodig was, met schuldverrekening tus-
sen Anton en Marie, en onderlinge afrekening tussen Anton en Helene
als beherend vennoten van Müller & Co, kwam het er kort gezegd op neer
dat Anton Maries erfdeel, bestaande uit 34 gewone aandelen Müller &
Co en 1,1 miljoen aan beleggingen, overnam en haar daarvoor betaalde
met de kunstcollectie. Marie Kröller schonk vervolgens, wederom bij vol -
macht, de kunstverzameling aan een stichting die op dezelfde dag was
opgericht, de Kröller-Müller Stichting. Zo werd in twee simpele stappen
de collectie op afstand geplaatst van de beherend vennoten en zouden
schuldeisers en beleggers in de toekomst bot vangen.27

De crux zat hem echter in de bepaling van de ruilverhouding. Hoe -
veel waren de schilderijen inmiddels waard? En tegen welke prijs moes-
ten de commanditaire aandelen Müller & Co van Willem Kröller worden
overgedragen? Moest daarbij 1928 als peildatum genomen worden of
het moment van overlijden van Willem, midden 1924? Allemaal variabe-
len waarmee de vindingrijke Anton Kröller en zijn minstens zo creatie-
ve advocaat Gerhard Nauta waren gaan spelen, net zo lang tot ze de zaak
kloppend hadden.
De statuten van Müller & Co schreven voor dat bij overlijden van een

van de vennoten de waarde van de gewone commanditaire aandelen be-
paald werd door de winst in de negen jaren voorafgaand aan de sterf -
datum. En dat waren nu net de topjaren van de onderneming geweest.
De 34 aandelen van Willem dienden volgens deze berekening voor 36
duizend gulden per stuk overgedragen te worden, wat resulteerde in een
totaalbedrag van 1,2 miljoen gulden. In werkelijkheid waren de aande-
len toen al veel minder waard. Voor de successiebelasting gaf Kröller bij-
voorbeeld in 1924 maar 50 procent van de nominale waarde op, wat neer-
kwam op 12,5 duizend gulden per stuk, en voor de vermogensbelasting
zette hij de prijs in 1928 zelfs op slechts 2,5 duizend gulden.
De schilderijencollectie werd door kunstadviseur Henk Bremmer ge-

taxeerd op 2,4 miljoen. Dat bedrag lag dicht bij de kostprijs van iets meer
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dan twee miljoen, maar was minder dan de helft van de werkelijke waar-
de op dat moment. Die lag namelijk op vijf miljoen gulden.28 De kunst-
collectie was waarschijnlijk zelfs de beste investering die Anton Kröller
ooit gedaan had. Door de lage taxatie van Bremmer, Van Gogh-expert bij
uitstek, liep de ruiltransactie – 1,1 miljoen aan beleggingen plus 1,2 voor
de aandelen – vrijwel glad. Daarnaast kreeg Marie Kröller voortaan van
haar broer lijfrente van dertigduizend gulden per jaar.29

De Kröller-Müller Stichting kreeg als bestuurders Anton en Helene
Kröller, met de laatste als voorzitter. Doelstelling van de stichting was
onder meer ‘verkrijging en […] instandhouding van een verzameling
schilderijen en andere kunstvoorwerpen’. Wel werd van tevoren met het
ministerie van Financiën afgestemd dat geen belasting betaald hoefde
te worden over de schenking door Marie.30 Heel slim ruimde Kröller één
plaats in het bestuur in voor een regeringsvertegenwoordiger. Merk -
waar dig genoeg offreerde hij deze positie echter niet aan de minister
van Onderwijs, Kunst & Wetenschappen, maar aan die van Buitenlandse
Zaken. Waarschijnlijk hadden de Kröllers geen behoefte aan inhoudelij-
ke inmenging in hun collectie. Aarnout Snouck Hurgronje, sinds 1921
secretaris-generaal bij dit departement en al sinds de oorlog een goede
bekende van Anton Kröller, kreeg de eer deze prestigieuze rol te vervul-
len. Snouck behoorde tot de intimi. Hij was al eens op Sint Hubertus uit-
genodigd en bij de beursgang van Müller & Co in 1917 had hij ook enige
aandelen gekocht of gekregen.31 Door de aanstelling van Snouck Hur -
gronje werd de regering op eenvoudige wijze deelgenoot in een stich-
ting waarvan de opzet misschien nobel leek, maar die het toekomstige
verhaalsrecht van de preferente aandeelhouders van Müller & Co ern-
stig verzwakte.32

Kröller deed in 1928 nog een slimme zet, waarmee hij zijn persoonlijke
inkomen weer op het oude peil wist te brengen. Dat was in 1923 en 1924
scherp gedaald toen de beurseuforie ten einde kwam en de dividenduit-
kering van Müller & Co stokte. Zijn inkomen was teruggevallen van 1,3
miljoen in 1922 naar net boven een ton in 1924.33 Kröller maakte nu han-
dig gebruik van de erfenis van Arie van Hengel die, om de positie van de
Rotterdamsche Bank te versterken ten opzichte van de beherend venno-
ten, was begonnen met het overhevelen van de gezonde handels- en
scheepvaartactiviteiten van de onderneming naar een aparte nv. De
slechte investeringen zouden achterblijven in de cv. Kröller had echter
bedongen dat hij 30 procent van de overwinst kreeg van de nieuwe ven-
nootschap, hetgeen de voornamelijk uit Rotterdammers bestaande raad
van commissarissen van de nvhem merkwaardigerwijze had toegestaan.34
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Hoewel door zijn eigen tegenwerking in het tijdperk-Van Hengel alleen
nog maar de panden en havenfaciliteiten in Rotterdam overgedragen
waren aan de nv, leverde Kröllers winstaandeel alweer bijna vier ton aan
inkomsten op, waardoor, samen met zijn vaste salaris, in 1927 zijn inko-
men op een half miljoen was komen te liggen.35

Nu bracht Kröller ook de meest winstgevende scheepvaartactiviteiten
van Müller & Co, inclusief de havencomplexen in Londen en de schepen
van de vroegere masm, in. Die transactie werd echter niet met schulden
gefinancierd maar met nieuwe aandelen, die geplaatst werden bij moe-
der Müller & Co, die deze weer gebruikte als onderpand voor de obliga-
tielening van Prudential.36 De nvhad daardoor dus hoge inkomsten maar
geen rentelasten en maakte in 1927 een gigantische winstsprong. Kröller
kon daardoor plotseling in 1928 een winstaandeel incasseren van bijna
negen ton plus een tantième van 125 duizend gulden. Zijn Rotterdamse
medecommissarissen onder leiding van Thom Fruin, die waarschijnlijk
blij waren dat ze van de drammerige Amsterdamse Arie van Hengel verlost
waren, stemden van harte in met de riante winstuitkering, die wederom
ten koste ging van de winst voor preferente aandeelhouders van moe-
derbedrijf Müller & Co. De coöperatieve commissarissen werden direct
daarna door Kröller vriendelijk voor hun diensten bedankt – de Rotter -
dam sche Bank was immers door het Engelse krediet afgelost – en vervan-
gen door zijn echtgenote en een directeur van het mijnbedrijf Trafik, die
in Zweden woonde.37

Voor de drie leden van de raad van advies van Müller & Co waren het
tempo en de gewiekstheid van Anton Kröller niet bij te benen. Boven -
dien hadden ook zij zich deels in slaap laten sussen door de hervatting van
de dividenduitkering aan de preferente aandeelhouders. In 1928 kwam
de raad van advies slechts één keer bijeen. Op aandringen van een van
hen werd er toen voor 1929 wel een tweemaandelijks vergaderschema
op gesteld, maar ook daar hield Kröller zich niet aan. Tijdens de vier ver-
gaderingen in 1930 en de drie in 1931 confronteerde hij de leden van het
raadgevend gremium doorlopend met voldongen feiten.38 Waarschu -
win gen aan Kröllers adres dat investeringen aan goedkeuring onderhe-
vig waren werden steevast door hem in de wind geslagen met het excuus
dat hij snel had moeten beslissen of dat hij in de veronderstelling leefde
dat zij hun toestemming al eerder gegeven hadden.39

Anton Kröller begon nu nog meer dan voorheen zijn onderneming te
gebruiken als middel om zijn familie van inkomen te voorzien en het erf -
goed van hem en zijn echtgenote te conserveren. Hij bedacht in die tijd
nog verschillende andere methoden om geld vanuit de firma richting de
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kunstcollectie te sluizen. Om de Kröller-Müller Stichting van een vast
inkomen te voorzien, schonk hij deze, via een van zijn zoons, bijvoor-
beeld een pakket preferente aandelen.40 Waarschijnlijk om schenkings-
recht te voorkomen, nam hij in 1930 ook het tamelijk absurde besluit de
kunststichting zelf tot commissaris van de nvMüller & Co te benoemen,
waardoor een deel van het riante tantième rechtstreeks naar de collectie
zou vloeien.41

De Kröllers bouwden in die tijd ook een nieuw woonhuis voor zich-
zelf. De oude villa Groot Haesebroek, waar de familie sinds 1916 woon-
de, was nooit in erg goede staat geweest en had alleen in 1924 een nieuw
dak gekregen. Anton en Helene vonden dat het huis ondertussen ‘onbe-
woonbaar’ was geworden en gaven Henry van de Velde opdracht een
nieuw onderkomen te ontwerpen.42 De architect was na het stopzetten
van de bouw van het museum in 1922 nog vier jaar in dienst gebleven bij
de familie, voor wie hij nog allerhande kleinere zaken had ontworpen.
In 1926 keerde hij echter terug naar België waar hij aan een derde glans-
carrière begon. Hij kreeg een aanstelling als hoogleraar in Gent en de
leiding over een door hemzelf gestichte kunstacademie bij Brussel.43 In
dezelfde, bijna geometrische stijl die hij had gehanteerd voor zijn eigen
nieuwe villa daar, ontwierp hij nu een nieuw woonhuis voor de Kröllers,
vandaag de dag de residentie van de Canadese ambassadeur.44

De kosten van de nieuwe villa – ruim drie ton – werden grotendeels
gedragen door W.H. Müller & Co, die via haar exploitatiemaatschappij
nog altijd eigenaar was van de gronden in Wassenaar. Anton Kröller droeg
privé ongeveer honderdduizend gulden bij aan de bouw, betaald vanuit
zijn tantième, maar was daarentegen nog altijd geen huur verschuldigd
aan de firma. Hij zei tegen de raad van advies zijn bijdrage aan de bouw
vooral als een gift aan de vennootschap te zien, hetgeen formeel juist
was.45

Henry van de Velde kreeg nu ook de opdracht om een nieuwe, kleinere
versie van het beoogde museum op de Veluwe te ontwerpen.46 Ook al
had Kröller destijds het oorspronkelijk ontwerp veel te groot gevonden,
hij was overtuigd gebleven ooit weer genoeg geld te kunnen ophalen of
verdienen om een monumentaal museum te kunnen realiseren. Tegen
Helene had hij in 1925 nog gezegd: ‘Al moest ik de kast in, het museum
komt er.’ Wat het tweede deel van deze uitspraak betrof zou hij woord
houden, met het eerste deel zou hij gevaarlijk dicht langs de afgrond
scheren.47

In het nieuwe ontwerp van het museum waren de zuidvleugel en de
bovenverdieping vervallen, de inrichting was aanmerkelijk versoberd.
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Geen keramiek, natuursteen en fluweel meer als afwerking van de wanden,
maar eenvoudig stukadoorswerk. Stalen in plaats van bronzen deuren en
kozijnen. Henry van de Velde schatte de bouwsom nu zeer optimistisch
op 1,8 miljoen gulden, de aannemer kwam, zonder verwarming en elek-
trische installatie, al op 2,7. Ook voor een vereenvoudigde versie museum
ontbrak de Kröllers nu het geld. Een nieuw museumgebouw kwam er
voorlopig niet.48

De kunstcollectie genoot wel van de verbeterde liquiditeitspositie
van de onderneming. Van het royale winstaandeel in de nvwerden weer
op grote schaal nieuwe aankopen gedaan. Op de veiling van de nalaten-
schap van Jan Toorop verwierf Helene Kröller zes van diens werken. Ze
kocht in Parijs twee doeken van Jean Metzinger en in Amsterdam een
naakt van Isaac Israëls. Daarna volgden nog velerlei tekeningen, etsen
en litho’s, en een werk van haar lievelingsschilder Henri Fantin-Latour.
Klapstuk was de verwerving van meer dan honderd tekeningen van Vin -
cent van Gogh. De Dordtse kunstverzamelaar Hidde Nijland bood ze te
koop aan. Aanvankelijk leken de tekeningen te duur, en daarom besloot
Anton de collectie samen met een buitenlandse museumdirecteur te ko-

Afbraak en nieuwbouw van Groot Haesebroek.
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pen. Helene had de man in het kuuroord in Baden-Baden ontmoet, waar
ze op dat moment verbleef. Toen deze echter zei dat hij eerst met zijn
baas moest overleggen, vertrouwde Anton de zaak niet en besloot als-
nog het gevraagde bedrag van honderdduizend gulden voor de gehele
verzameling te bieden. Dat bleek een juiste beslissing. De buitenlandse
museumdirecteur had namelijk hetzelfde gedaan. Zo was het, net als in
1912, toch weer Anton Kröller die een belangrijke bijdrage leverde aan
het feit dat het Kröller-Müller Museum de op een na grootste Van Gogh-
collectie ter wereld bezit.49 Hij schonk ook de nieuwe aankopen aan de
Kröller-Müller Stichting.50

In 1928 verraste hij zijn echtgenote ook nog eens met een wel heel bij-
zonder geschenk. In mei van dat jaar was het veertig jaar geleden dat zij
in het huwelijk waren getreden. Sam van Deventer had op Antons ver-
zoek op een veiling in Neurenberg voor 25 duizend Reichsmark, onge-
veer vijftienduizend gulden, de hand weten te leggen op een van de ori-
ginele drukken van de wereldberoemde houtsneden van Albrecht Dürer
uit het begin van de zestiende eeuw.51 Dürers werk had altijd een belang-
rijke rol in Helenes leven gespeeld. Hij was niet alleen de maker van het
Ritter, Tod und Teufel, dat voor haar dapperheid en standvastigheid sym-
boliseerde en waarvan zij in 1909 Sam van Deventer een reproductie had
geschonken. Dürer was ook de inspirator geweest van de weinige oude
meesters in haar verzameling, de Duitse renaissanceschilders Lucas
Cranach de Oude en Hans Baldung Grien.52

Sam van Deventer werd in die tijd ook opgenomen in een nieuwe be-
stuurslaag die Kröller bij Müller & Co creëerde. De ‘hoofddirectie’, zoals
hij deze noemde, was vooral bedoeld om zijn twee jongste zoons van een
positie in het bedrijf te verzekeren.53 Wim werkte intussen alweer een
aantal jaren in Nederland. Hij was na het New Yorkse graandebacle te-
ruggekomen en ironisch genoeg, ondanks zijn roekeloze rijstijl, zelfs
nog even van plan geweest een eigen automobielzaak in Amsterdam te
beginnen.54 Maar uiteindelijk was hij op de scheepvaartafdeling van
zijn vaders onderneming beland, waar hij zijn professionele draai in het
leven gevonden had. Wim wist zich zeer verdienstelijk te maken bij de
Noordzeevaart van Müller & Co, waarover in 1924 nieuwe prijsafspra-
ken met Engelse reders tot stand waren gekomen. Hij bleek minstens zo
fanatiek als zijn vader als het ging om het in stand houden van kartels en
het bestrijden van nieuwkomers op de markt.55

Ook Bob keerde nu, zeer tegen zijn zin, terug naar Nederland. Hij had
zes jaar bij de mijnafdeling van het kantoor van Müller & Co in de
Franse hoofdstad gewerkt, waar hij een heerlijk leven had gehad.56 Hij
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woonde lange tijd in een hotel en liet zich de grandeur van Parijs graag
aanleunen. Tot grote zorg van zijn moeder, die de ware aard van haar jong-
ste zoon bleef miskennen, had hij niet de minste behoefte om te trouwen.
Bob speelde het spel mee en zei haar dat hij gewoon de ware nog niet ge-
vonden had. ‘Ik vrees dat als een echte Kröller hij nooit trouwt,’ zei ze in
die tijd, refererend aan haar vrijgezelle schoonzuster en haar twee onge-
huwd overleden zwagers.57 De Kröllers waren nu eenmaal eenlingen, die
weinig behoefte hadden zich te binden. Dat gold uiteindelijk ook voor
haar eigen man.
In werkelijkheid hield Bob, die net als vroeger nooit gebrek had aan

vrouwelijke aandacht, er in Parijs al jaren een vaste vriendin op na, Ger -
maine de Muelenaere genaamd.58 Zij was een Belgische, die eveneens van
het goede leven hield en onder meer deelnam aan de autorally ‘Paris-
Vichy-Saint-Raphaël feminin’.59 Ook zij bleef voor zijn kritische moeder
verborgen. Bob bleef zijn vriendin echter ook na terugkeer van een maan -
delijkse toelage voorzien, waarvan zijn vader op de hoogte moet zijn ge-
weest. Het geld hiervoor leende Bob namelijk bij Müller & Co.60

Aan de raad van advies werd het drietal Wim, Bob en Sam voorgesteld
als de ‘toekomstige beherend vennoten’.61 Maar het was slechts een for-
maliteit, die door Kröller zelf tegenover Sam van Deventer laatdunkend
als ‘de nieuwe arrangementen’ werden omschreven en die hij niet serieus
nam.62 In vergaderingen met de raad van advies mocht Wim Kröller af
en toe iets over de scheepvaart komen vertellen, voor Bob was er op direc-
tieniveau helemaal geen rol. In werkelijkheid bleef Kröller het bedrijf
alleen besturen met Sam van Deventer als toegewijd adjudant.63 Ope ra -
tioneel was de leiding van Müller & Co nog altijd in handen van Gustave
Müller-Nico als hoofd van de erts- en chemicaliënhandel en Nico van de
Roemer als chef van de scheepvaartactiviteiten. Beide mannen waren
Kröller al bijna dertig jaar trouw.
Met Wim en Bob als directieleden van Müller & Co had vader Anton

nu op het thuisfront alleen nog de zorg voor brekebeen Toon, die in 1926
was teruggekeerd naar boerderij De Harscamp op de Veluwe. Toon en
Truusje Kröller hadden inmiddels een tweede dochtertje Nicolien ge-
kregen, genoemd naar Toons zachtaardige, overleden oom Nico, op wie
hij altijd zeer gesteld was geweest.64 Dat Toon zijn tweede dochter be-
wust niet naar zijn vader vernoemde, had een reden. Toons verhouding
met hem was moeizaam. Kröller sr. had weinig belangstelling voor zijn
domme zoon en naamgenoot, die door zijn moeder Anton werd ge-
noemd, maar door hem steevast Toon. Vader Kröller had de leiding over
de landgoederen vanaf het begin gedelegeerd aan zijn echtgenote, die
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van hem aanwijzingen ontving. Direct contact met zijn zoon had hij
nauwelijks.65

In 1927 haalde Kröller plotseling na bijna twee decennia het formele
beheer van De Harscamp weg bij Helene. Het boerenbedrijf van de fami-
lie Kröller was al jaren verliesgevend. De schuld van de financiële misère
schoof hij echter volledig op zijn oudste zoon. Zijn vrouw was nu een-
maal heilig. Kröller schreef een formeel rapport waarin hij de belabber-
de situatie van het boerenbedrijf uit de doeken deed. Zijn oordeel was
vernietigend. Het was veeleer het verslag van een bewindvoerder dan een
advies van een vader aan zijn zoon.66

Kröller zette buiten medeweten van zijn zoon een advertentie in een
Duits vakblad en stelde ene baron Von Klopmann, afkomstig uit voor-
malig Duits gebied, aan als nieuwe beheerder. Toon ging er echter al vrij
snel met diens echtgenote vandoor, zijn jonge gezin in ontreddering
achterlatend. Toen zijn vader ervan hoorde ontsloeg hij de nieuwe be-
heerder en zette het echtpaar Von Klopmann op de boot naar Indië, waar
tevens een nieuwe baan voor de heer des huizes wachtte. Maar Toon wil-
de verder met zijn nieuwe geliefde, die onderweg weer van boord bleek
te zijn gestapt. Kröller sr. vond de wijze waarop zijn zoon met zijn gezin
omging onacceptabel en Toon kreeg, net als Bob acht jaar daarvoor, een
enkele reis naar het sanatorium Bellevue aan de Bodensee, waarvan hun
vader nog altijd mede-eigenaar was.67

Vader en moeder Kröller lieten zich in Kreuzlingen adviseren over de
verdere toekomst van hun inmiddels veertigjarige zoon. Anton schreef
daarover aan Sam van Deventer: ‘Van Mevrouw hoor je meer […] over
Toon. […] De behandelende docter beviel ons. Met zijn diagnose waren
we accoord. Hij zegt “algemeen zwakte van intellect en karakter – geen
voortschrijdend proces maar tijdelijke crisis en vroege ouderdom met
vermindering van vitaliteit.” De kunst [is] hem met werk bezig te houden
dat weinig van hem eischt en geen verantwoordelijkheid.’68 In werke-
lijkheid luidde de diagnose minder subtiel. De behandelend psychiater
omschreef Toon Kröller als ‘ein debiler psychopath’ die leed aan zelf-
overschatting.69 Evenals zij gedaan hadden bij Wim en Bob begin jaren
twintig, dirigeerden Anton en Helene Kröller hun oudste zoon naar het
buitenland, zodat hij de familienaam niet verder kon bezoedelen.70

Kröller sr. arrangeerde een betrekking voor Toon bij de mineraalwa-
terbron H. Mattoni in Karlsbad, waarvan hij eveneens meerderheids-
aandeelhouder was. ‘Voorlopig wordt hij hiermede zoet gehouden tot
eind van het jaar,’ schreef Kröller in 1929.71 In Karlsbad kreeg Toon een-
voudig administratief werk te doen. Sam van Deventer onderhield onder-
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wijl het contact met zowel de kliniek in Kreuzlingen als het kuuroord in
Bohemen. Bij de Haagse politie werden ook nu weer in het geheim inlich-
tingen ingewonnen over de aanstichtster van de ellende, mevrouw Von
Klopmann, die als nymfomane mannenverslindster uit de bus kwam.72

Doodongelukkig met zijn nederige status smeekte Toon ondertussen
zijn vader vanuit Karlsbad om toch alsjeblieft bij Müller & Co aan het
werk te mogen, maar daarop kwam geen antwoord.73Toon verbleef daar -
na tot het voorjaar van 1931 in de kliniek aan de Bodensee. Vervolgens
keerde hij terug naar Nederland, maar niet naar zijn gezin. Hij onttrok
zich verder aan het gezag van zijn ouders en begon in Barneveld samen
met een vriend een handel in meststoffen en veevoeder, Denkavit ge-
naamd, een nog altijd bestaande onderneming. Hij deelde zijn leven
sindsdien met een Duitse vrouw die als dienstbode elders op de Veluwe
werkte.74

Rentmeester Johan Memelink kreeg nu formeel weer het beheer over
modelboerderij De Harscamp. Hij had zich in de voorgaande jaren alle
grillen van Helene Kröller laten welgevallen en verantwoordelijkheden
laten toebedelen en afnemen. Op botte wijze was hem begin jaren twin-
tig door Sam van Deventer te verstaan gegeven dat het beheer van het
landgoed op de Veluwe met het oog op de museumplannen van hem
werd overgenomen door OberförsterWeinhausen. Maar deze Duitse bos-
bouwingenieur bleek niet zo meegaand als Memelink en had al snel ge-

Toon Kröller (rechts) met zijn ouders.
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noeg van de wispelturigheden van mevrouw Kröller. ‘Wie man es macht,
machtman es verkehrt,’ verzuchtte Weinhausen geregeld en hij was weer
spoedig huiswaarts vertrokken. Memelink kreeg eind jaren twintig ook
het landgoed Hoenderloo weer onder zich.75

Op hun Veluwse landgoed ontving de familie Kröller in de jaren twin-
tig gasten van uiteenlopende pluimage. Afgezwaaide diplomaten uit de
oorlogstijd, zoals de voormalige Duitse gezant Richard von Kühlmann
met zijn societyvrouw Marianne ‘Baby’ Friedländer – net als Helene een
kunstverzamelaarster – aan wier vader Anton Kröller zijn Duitse hoog-
oven in Stettin te koop had aangeboden.76 Hoge functionarissen van
Duitse staalbedrijven, onder wie Paul Reusch van Gutehoffnunghütte,
kwamen af en toe langs, de psychiatersfamilie Binswanger en een enkele
medewerker van Müller & Co die gefêteerd moest worden. Vaak was het
Helene die het bezoek ontving en rondleidde. Haar man was doorgaans
op zakenreis.77 Bezoek in Hoenderloo kreeg meestal van kokkin Frau
Schulze een standaardmenu gepresenteerd, bestaande uit kaviaar voor-
af, een tussengerecht van tongfilet en fazant als hoofdschotel.78 Er werd
alcohol geserveerd bij het diner, maar het waren vooral de gasten die zich
daaraan te goed deden. Alles-lezer en alles-weter Anton Kröller mocht
zijn toehoorders graag veel vertellen over wijn, maar zelf dronken hij en
Helene nauwelijks.79

Dat het op Veluwe destijds een va-et-vient van hooggeplaatste interna-
tionale gasten was, met overdadige diners en jachtpartijen, is een mythe.
Anton Kröller hechtte zeer aan zijn status van succesvolle zakenman,
hetgeen onder meer bevestigd moest worden door zijn grote landgoede-
ren, autopark en kunstcollectie, maar privé en vooral consumptief leef-
den hij en zijn echtgenote niet extravagant, eerder sober en solistisch.
Anton en Helene Kröller waren geen feestgangers.80

Jagen deed Kröller inmiddels wel op zijn landgoed, maar ook dat deed
hij het liefst in klein gezelschap. Meestal ging hij er alleen met de jacht-
opziener op uit. Samen schoten ze de zieke dieren af. Soms jaagde hij
met een van zijn zoons, of met kleine groepjes buitenlandse zakenrela-
ties.81 Een van de weinige grote jachtpartijen die jaarlijks op Hoenderloo
plaatsvond was die van prins Hendrik en zijn vrienden, waarvan overi-
gens niet zeker is dat Kröller daar zelf altijd bij was. Rentmeester Meme -
link schreef erover: ‘[Ik] zou over die dagen en over het bezoek van zijne
Koninklijke Hoogheid hele verhalen kunnen vertellen, doch het lijkt
[mij] beter die herinneringen maar in de pen te houden.’82 Mogelijk
doelde Memelink hiermee op het hardnekkige gerucht dat Kröller in
een van de boerderijen op zijn landgoed destijds gelegenheid aan de
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prins zou hebben geboden om zich met dames te verpozen. Maar bij na-
der inzien blijkt het hier te gaan om jachtpartijen die vanuit het thee-
huis Oud-Reemst werden ondernomen, waarbij een aantal ‘hofdames’
voor het eten zorgde.83 Bewijs ontbreekt ook voor het onwaarschijnlijke
verhaal dat Anton Kröller samen met prins Hendrik ooit gesignaleerd
zou zijn bij Het Ronde Huis, een sinister bordeel in Nunspeet, waarover
de meest wilde verhalen de ronde deden.84

Anton Kröller was zelf in ieder geval in die tijd nog wel altijd te gast
op de jaarlijkse jachtpartij op het Loo, maar hij ergerde zich in toene-
mende mate aan het verwende gedrag van de prins die in de loop der tijd
steeds beroerder was gaan jagen. Zo slecht dat hij vaak niets wist te raken.
Hendrik had uit woede over zijn matige prestaties inmiddels alle geweien
uit zijn kamer laten verwijderen. Anton vertelde Helene na terugkeer
van het jachtdiner van 1929 dat de prins aan tafel had gezeten met een
gezicht ‘als een oorwurm’. Kröllers eigen jachttalent was juist in de tus-
sentijd sterk vooruitgegaan. Hij had ditmaal zelfs meerdere herten ge-
schoten.85

Verder zagen Kröller en Hendrik elkaar niet vaak meer. Hooguit bij de
commissarissenvergadering van de Nederlandsche Heide maat schap pij
waar de prins beschermheer was.86 Dat Kröller desondanks nog altijd
betrokken was bij de afhandeling van bijzondere financiële zaken van

Helene en Anton Kröller.
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prins Hendrik is zeker. Hij arrangeerde betalingen aan luitenant Jan Derk
Lier, die getrouwd was met de moeder van een aantal van de buitenechte-
lijke kinderen van de prins.87 Ook de Haagse politiecommissaris Van ’t
Sant moest in die tijd nog een onverkwikkelijke affaire voor hem in de
doofpot zien te stoppen. Van een van Hendriks kinderen – mogelijk zelfs
die van juffrouw Keller uit 1922 – was namelijk het biologisch vaderschap
heel doortrapt in de schoenen geschoven van jonkheer Carel van Vreden -
burch, de Nederlandse gezant in Brussel, die eind 1927 plotseling over-
leed. Hij had eveneens een liaison met de moeder in kwestie gehad.
Met de dood van Van Vredenburch zal Kröller niets te maken hebben

gehad. Deze stierf aan de gevolgen van een blindedarmontsteking. Maar
het idee om hem postuum aan te wijzen als verwekker zou wel eens aan
zijn briljante brein ontsproten kunnen zijn. Kröller kende Van Vreden -
burch goed en moet op de hoogte geweest zijn van diens levenswandel.
De adellijke diplomaat was eerder gezant geweest in Rusland, Roeme nië,
Oostenrijk en Zweden, landen waar Müller & Co zaken deed. Van Vre -
den burch overleed nog geen maand nadat hij Anton en Helene Kröller
in de Belgische hoofdstad had ontvangen voor de rondreizende Van Gogh-
tentoonstelling.88

De opening van de Van Gogh-tentoonstelling in Brussel. Rechts van het midden 
Helene Kröller. Links van het midden Carel van Vredenburch, naast hem Anton Kröller.
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De nazaten van Carel van Vredenburch betaalden daarna een aantal
jaren alimentatie aan de maîtresse en haar kind. Maar na het overlijden
van de weduwe van de diplomaat in 1931 betwistte zijn familie de gang van
zaken en sleepte Van ’t Sant voor de rechter. Zij meenden dat zij het slacht -
offer waren geworden van een opzetje om de ware vader te verhullen.
François van ’t Sant stapte op als hoofdcommissaris, omdat hij de druk
niet meer aankon en eventueel oneervol ontslag wilde voorkomen. Na zijn
vrijspraak trad hij aan als persoonlijk secretaris van koningin Wilhel -
mina, wat hij de rest van haar leven bleef.89

Op 19 oktober 1929 kelderden de koersen op Wall Street. Daarmee kwam
een einde aan ruim dertig jaar wereldwijde, ongebreidelde groei, die
aangejaagd was door een combinatie van technische en infrastructurele
ontwikkelingen, vrijhandel, de ontsluiting van nieuwe grondstoffen-
bronnen en die slechts kort verstoord was geweest door de beperkte cri-
sis van 1921. Het vrije kapitaalverkeer, gebrek aan effectenwetgeving en
een eindeloos vooruitgangsgeloof hadden een speculatiegolf teweegge-
bracht die zijn weerga niet kende. Beleggers tekenden decennialang kri-
tiekloos in op iedere nieuwe emissie. Anton Kröller en W.H. Müller & Co
waren daar binnen Nederland misschien wel het allerbeste voorbeeld
van. Kröller had zowel zakelijk als privé dertig jaar lang kunnen profite-
ren van een bijna onuitputtelijke hoeveelheid kapitaal en krediet die
hem via banken en beurs waren toegevloeid en waarvoor hij telkens weer
nieuwe, niet altijd even succesvolle investeringen had gezocht.90

Ook het preferente aandeel Müller & Co waarop, mede door de Engelse
kapitaalinjectie, sinds 1928 weer keurig jaarlijks 6 procent dividend
werd uitgekeerd, liep door de Krach forse klappen op. Het daalde naar
73 procent van de nominale waarde. Maar Kröller zag dat zelf niet als
een noodzakelijke correctie op de waarde van zijn onderneming of als
voorbode van wat nog komen zou. ‘De finantieele positie hier geeft geen
aanleiding tot opmerking,’ schreef hij aan Sam van Deventer, die op dat
 moment in Amerika onderhandelde met Manny Rosenbaum over de af-
wikkeling van het belang in de gezamenlijke graanonderneming in
Chicago. ‘Wel zijn er vreeselijke verliezen vooral voor kleine outsiders in
Philips, Margarine, Kunstzijde en Ford en ik hoor dat vooral de clientèle
van Heldring & Pierson groote verschillen hebben te betalen.’ Voor de
immer optimistische grootondernemer had de beurskrach vooral betrek-
king op de overwaardering van ondernemingen van anderen. ‘Ik ben ei-
genlijk blij, dat de zeepbel eindelijk gebarsten is,’ schreef hij schijnbaar
opgelucht.91
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Voor Kröller bood de Krach vooral nieuwe mogelijkheden. Het gaf hem
eindelijk een excuus om grote afboekingen te doen op zijn bezittingen,
zonder dat de beschuldigende vinger direct in zijn richting zou wijzen.
Dus terwijl Müller & Co operationeel nog redelijk profitabel was en een
winst liet zien die op het niveau van 1927 lag, begon Kröller vanaf 1930
dusdanige afschrijvingen toe te passen dat de onderneming op papier in
de rode cijfers belandde. En dat was een heel slimme truc, want daar-
door hoefde er geen dividend meer aan de preferente aandeelhouders be -
taald te worden.92

Om zijn afboekingen te verantwoorden schreef Kröller een uitgebreid
memorandum aan zijn raad van advies, waarin hij de problemen voor-
namelijk toeschreef aan een plotselinge kopersstaking bij de Duitse
hoogovens.93 Zijn beleggers informeerde hij via het jaarverslag over de
desastreuze situatie waarin de onderneming was beland. Waar hij nor-
maal gesproken altijd uitgesproken optimistisch was en van afwaar -
deringen niet wilde weten, luidde hij nu plotseling de noodklok. De
 ingestorte erts- en scheepvaartmarkt waren de hoofdoorzaak van de
problemen. Daarnaast besteedde Kröller opvallend veel aandacht aan
Rusland. Door het dumpen van mangaanerts door de bolsjewieken was
volgens hem een belangrijk deel van de onderneming van Averell Harri -
man, waar Kröller in 1925 nog ruim twee ton in had gestoken, in zwaar
weer beland, en was ook de investering in de Marokkaanse mangaan-
mijn Bou Arfa, waarvan de spoorlijn net was opgeleverd, plotseling veel
minder waard geworden.94

Kröller gebruikte zijn jaarverslag daarbij ook om een warm pleidooi
te houden voor de ‘wederopneming in de wereldeconomie’ van Rus land.95

Als een van de laatste Europese landen bleef Nederland namelijk weige-
ren de Sovjet-Unie te erkennen.96 ‘Wij zijn voortdurend met Rus land in
voeling gebleven en zijn niet overtuigd, dat samenwerking onmogelijk
is. […] Men moge over hun systeem en hunne methoden denken zooals
men wil, gebleken is wel, dat de Russische machthebbers weten te vol-
doen aan de twee eerste vereischten aan iedere regeering te stellen: hand-
having van het gezag, welke ook de oorsprong daarvan moge zijn, […] en
tevens doelbewustheid in de organisatie van het gemeenebest, hier eco-
nomisch belichaamd in het z.g. “vijfjaarsplan”.’ Kröller toonde zich
daarbij de pragmaticus die ervoor hoedde de Sovjets al te sterk te veroor-
delen om hun centraal geleide staats- en bedrijfsvorm. De Nederlandse
staat was toch immers ook eigenaar van de Staatsmijnen, redeneerde hij.
‘Er leiden nu eenmaal vele wegen naar Rome.’97

Het was een mooi pleidooi, maar ook deels een afleidingsmanoeuvre,
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want Kröller ging niet nader in op de werkelijke reden waarom er vier
miljoen gulden afgeschreven moest worden. Dat had namelijk niets te
maken met zijn investeringen in Rusland, dat leed was al in 1928 geleden,
maar met het feit dat hij ter compensatie van die verliezen daarna zijn
investeringen in Chili en Marokko veel te hoog had gewaardeerd.98

Bovendien wilden de afboekingen niet zeggen dat Müller & Co geen
geld meer had. De gerapporteerde verliezen waren slechts boekhoudkun-
dig. De operationele cashflow van de onderneming was weliswaar gedaald
van 4,5 miljoen gulden in 1929 naar twee miljoen in 1930, maar nog altijd
positief. Daarnaast had Kröller nog maar twaalf miljoen van de obli ga -
tielening uit 1928 benut, waardoor er nog drie beschikbaar was. Nog net
voordat hij zijn slechte cijfers presenteerde had hij de laatste tranche
van de lening in de markt laten plaatsen.99

In plaats van de hand op de knip te houden tijdens de crisis, gebruikte
Kröller de liquiditeit van zijn onderneming juist om bij gedaalde koer-
sen allerlei nieuwe investeringen te doen. Een van zijn doelen was zijn
positie als ertshandelaar veilig te stellen. Deze was, mede omdat hij zijn
Algerijnse belangen aan de Zweden had verkocht, onder druk komen te
staan. Door het bijkopen van aandelen in de individuele mijnbedrijven,
waarvan sommige nog een beursnotering in Parijs hadden, probeerde hij
zijn macht weer uit te breiden. Toen de raad van advies van Müller & Co
Kröller erop aansprak dat hij deze investeringen zonder hun toestem-
ming gedaan had, verschool hij zich achter de directie van kantoor Parijs,
die hier ‘te eigenmachtig’ zou zijn opgetreden.100

Ook kocht hij samen met Gutehoffnungshütte een nieuwe ijzererts-
mijn, Josefa genaamd, in het noorden van Spanje.101 Kröller nodigde
daarbij de Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken, waar hij nog altijd
commissaris was, uit om mee te participeren in deze mijn, maar zijn mede-
commissarissen stemden unaniem tegen. Eigen mijnen vond men ab -
soluut niet nodig voor de ertsvoorziening van Hoogovens. Erts was in
overvloed verkrijgbaar op de vrije markt.102

Ten slotte gebruikte Kröller de financiële ruimte van Müller & Co om
samen met de Nederlandsche Handel-Maatschappij een grote lening te
arrangeren voor de Norddeutsche Lloyd, de rederij die hij al sinds jaar en
dag in Nederland vertegenwoordigde. Müller & Co nam maar liefst voor
drie miljoen gulden deel. De Bremer rederij had het geld nodig voor de
overname van concurrent Hamburg Süd, zodat de vaart op Zuid-Ame ri -
ka verder gemonopoliseerd kon worden.103 De overname was onderdeel
van een groter plan, waarin ook Kröllers deelneming in de Koninklijke
Hollandsche Lloyd paste. Müller & Co voerde al sinds begin jaren twintig
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de directie over deze lijn op Zuid-Amerika, die hij van zijn Amster dam -
se aartsrivaal Karel van Aalst had weten af te pakken. Nu kreeg Kröller
eindelijk zijn zin en werd tussen de Duitse lijnen en de khl een kartel-
overeenkomst gesloten.104

In 1930 richtte Kröller, die in Nederland ook de Hamburg-America
Packetfahrt ag (Hapag) vertegenwoordigde, de Sunda Compagnie op,
een handelsonderneming die sterk deed denken aan zijn Amsterdam-
Batavia Handelsvereeniging van een kleine tien jaar daarvoor.105 Zijn
luk rake investeringsdrift tijdens de crisisjaren begon veel overeenkomst
te vertonen met die van vlak na de oorlog.
Pogingen om branchevreemde zaken af te stoten deed Kröller ondanks

vele aansporingen van zijn raad van advies niet of nauwelijks. De kosten
van het landgoed Hoenderloo en jachthuis Sint Hubertus, ruim vijftig-
duizend gulden per jaar, waren de toezichthouders al jaren een doorn in
het oog. Alleen al het afbreken van het spoorlijntje dat was aangelegd
voor de bouw van het museum had vijfduizend gulden gekost. Wel is -
waar waren de Engelse accountants zo schappelijk om deze kosten weg
te moffelen onder de algemene kosten met betrekking tot de verkoop van
onroerend goed, zodat het allemaal niet zo gênant was, maar ze drukten
wel de toch al zo sterk dalende winstgevendheid van het bedrijf.106 Om
kosten te besparen was Kröller ondertussen wel akkoord gegaan met
een gedeeltelijke sluiting van het jachthuis. Dat had echter ook een fis-
cale achtergrond. Door nooit meer dan tien dagen aaneengesloten in het
huis te verblijven, betaalde Kröller minder belasting. Net als vroeger werd
nu meer vrije tijd doorgebracht in de veel knussere boerderij Het Kla -
ver blad op De Harscamp.107

Helene en Anton
Kröller op de veranda
van Het Klaverblad.
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Een geregeld terugkerend onderwerp in de schaarse vergaderingen
van de raad van advies was ook kuuroord-annex-mineraalwaterbron Mat -
toni in Karlsbad. Het was het troetelkindje van Sam van Deventer die er
geregeld heen reisde. Zakenrelaties van Kröller en Van Deventer, zoals
directeur Paul Reusch van Gutehoffnungshütte, werden uitgenodigd om
er te komen kuren.108 Ook prins Hendrik bezocht het oord in die tijd met
een aantal adellijke vrienden. Al in 1926 had Van Deventer de raad van
advies beloofd pogingen te ondernemen voor de verkoop van het oord,
maar het tegendeel gebeurde. Hij was ondertussen commissaris gewor-
den bij de onderneming en breidde de deelneming alleen maar verder uit.
Hij kocht nog meer mineraalwaterleveranciers op in de hoop een tafel-
waterkartel te kunnen vormen.109

De atmosfeer in de raad van advies Müller & Co begon pas werkelijk te
veranderen toen het in feite al te laat was. Eind 1930 was voor accountant
Willem Elles, die namens de Vereeniging van Fondsenhouders in het
 adviescollege zat, de maat vol. Hij stelde zich niet opnieuw verkiesbaar.
Pogingen van Kröller om via voorzitter Denekamp van de beleggersclub
Elles te bewegen zijn besluit te herzien, mislukten.110 Elles werd opge-
volgd door Theodor Max van der Beugel, die naar voren werd geschoven
door The Prudential Assurance Company, de laatste grote geldschieter
van Müller & Co. Van der Beugel was degene geweest die in 1928 als
Amsterdamse effectenmakelaar, via de Engelse commissionair Helbert,
Wagg & Co, Prudential had weten te overtuigen geld aan de Neder land se
onderneming te lenen. Van der Beugel was inmiddels geassocieerd metde
oude bankier Henri Labouchere, familie van Kröllers vroegere bankier
Ernest Labouchere. Met Labouchere & Co, zoals ze hun nieuwe effecten-
bank noemden, richtten zij zich vooral op institutionele beleggers als
verzekeraars en pensioenfondsen.111

Theodor Max van der Beugel, vader van de later veel bekendere diplo-

Ansichtkaart van prins Hendrik met een aantal vrienden op bezoek in kuuroord 
H. Mattoni in Giesshübl bij Karlsbad.



574

maat en klm-topman Ernst van der Beugel, was trots geweest op zijn
transactie voor Anton Kröller. Eerder had hij al obligaties voor Philips
en Jurgens’ Margarinefabrieken in de markt weten te plaatsen. Tijdens
zijn toespraak na afsluiting van de obligatie-emissie voor Müller & Co
had hij voldaan geconcludeerd dat hij nu drie Antons financieel gehol-
pen had: Anton Jurgens, Anton Philips en Anton Kröller.112 Van der Beu -
gel, Labouchere en hun Engelse effectencollega’s dachten destijds ook
privé een mooie zaak te doen. Kröller had in 1928 vijf van zijn twaalf
winstbewijzen aan hen afgestaan, die recht gaven op 25 procent van de
overwinst van Müller & Co. Dat zij met de gemanipuleerde cijfers daar
maar drie jaar plezier van zouden hebben, konden zij toen nog niet be-
vroeden.113

Binnen het deftige Nederlandse bankwezen was Van der Beugel een
eigenzinnige figuur. Als zoon van een toneelcoiffeur stemde hij op de
sdap.114 Het lidmaatschap van herensociëteit De Groote Club in Amster -
dam – waar Anton Kröller bijvoorbeeld wel lid van was – weigerde hij
omdat hij pas uitgenodigd werd toen hij succesvol bankier was, maar
normaal gesproken joden niet gevraagd werden.115

Na het uitbreken van de wereldcrisis had Van der Beugel zich ontpopt
als  activistisch belegger. Hij vertegenwoordigde grote instituten bij on-
derhandelingen over reorganisaties bij de vele overgefinancierde onder-
nemingen in Nederland. Zo raakte hij onder meer betrokken bij de her-
structurering van De Bijenkorf en van scheepswerf Wilton-Fijenoord.
Wilton, dat in de jaren twintig veel geld leende van de rijke Holland-
Amerika Lijn, waarna beide bedrijven in financiële problemen raakten,
moest eind jaren twintig gedwongen fuseren met collega-scheepswerf
Fijenoord. Bij beide ondernemingen vertrok Kröller toen als commis -
saris.116

Theodor Max van der Beugel zou het eerste lid van de raad van advies
van Müller & Co zijn dat het aandurfde Anton Kröller werkelijk kritisch
te benaderen. Aan de hand van de gedetailleerde interne rapporten van
Price, Waterhouse & Co maakte hij uitgebreide cijferanalyses en stelde
waslijsten met vragen op. Hij vroeg Kröller bijvoorbeeld hoe het kwam
dat Müller & Co eigenaar was geworden van een vijftien kilometer lange
kuststrook in Marokko. Kröller antwoordde dat deze enige jaren gele-
den was aangekocht op verzoek van de lokale regering. De bedoeling
was geweest om hier een nieuwe haven te ontwikkelen. ‘Eén blik op de
kaart’ was volgens hem voldoende om te zien hoe strategisch interes-
sant deze investering was geweest. Helaas had de Franse regering inmid-
dels geïntervenieerd, waardoor de ontwikkelingsplannen doorkruist
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waren. Bovendien lag de ontwikkeling van de Bou Arfa-mijnen inmid-
dels stil.117

Van der Beugel stelde ook vraagtekens bij de hoge uitgaven die gedaan
waren aan privézaken, zoals het riante woonhuis in Wassenaar. Zich
zeer bewust van het feit dat Kröller uiterst gevoelig was voor persoonlijke
kritiek drukte hij zich voorzichtig uit. Hij zei te begrijpen dat Kröller
‘een eerste klasse representatie’ diende te bezitten en dat hij ook best be-
reid was daarvoor een ‘extra-vergoeding’ boven honorarium en tantième
toe te staan. Van der Beugel wilde niet ‘klein’ zijn. Kröller legde hem zon -
der enige schaamte uit dat het grootste deel van de kosten van het huis
door Müller & Co gedragen behoorden te worden, aangezien het onroe-
rend goed nu eenmaal eigendom was van de onderneming.
Van der Beugel waagde het daarnaast om Kröllers luxueuze winstde-

lingsregeling bij de werkmaatschappij ter discussie te stellen. Hij vond
het ‘onzuiver’ dat Kröller nog altijd zo veel tantième ontving, terwijl
preferente aandeelhouders geen dividend meer kregen. Kröller kreeg dat
jaar boven op zijn salaris van een ton nog altijd 55 duizend gulden aan
winstdeling.118 Maar ook hier haalde Van der Beugel aanvankelijk bak-
zeil. Kröller voelde geen enkele morele verplichting genoegen te nemen
met een lager tantième. De regeling was volgens Kröller destijds goed-
gekeurd door de Rotterdamse commissarissen ‘om persoonlijke redenen
van vriendschap’.119

Maar ook Van der Beugel kon Müller & Co niet meer redden. Door de
krimp in de wereldeconomie was de operationele winstgevendheid van
het bedrijf sterk gedaald, waardoor de bodem van de kas in rap tempo in
zicht kwam. Scheepvaarttarieven en ertsprijzen waren ingestort. Volumes
liepen heel hard terug. Müller & Co, dat nog altijd zeer sterk afhankelijk
was van doorvoer naar Duitsland, zag haar ertsverkopen tussen 1928 en
1931 halveren.120Daarbovenop kwam de Stillhalte, het Duitse moratorium
op betalingen naar het buitenland. Müller & Co moest nu veel langer op
haar geld wachten. Ook de terugbetaling van de grote lening aan de Nord -
deutsche Lloyd werd erdoor geraakt.121

In 1931 was daar nog eens de devaluatie van het Britse pond bijge -
komen, dat daalde van twaalf gulden naar f. 7,50. Voor Müller & Co was
dat een ramp, want de meeste scheepvaart- en ertscontracten luidden in
Engelse shillings.122 De Nederlandse regering weigerde de gulden ech-
ter te laten devalueren, waardoor de concurrentiepositie verslechterde.123

Premier Hendrik Colijn zou later berucht worden om zijn halsstarrige
vasthouden aan de gouden standaard, maar ook zijn voorgangers wei-
gerden al de gulden te devalueren. De Nederlandse kabinetten in crisis-
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tijd kozen er voorlopig voor om specifieke sectoren van de economie, zo-
als de landbouw en de scheepvaart en scheepsbouw te ondersteunen, en
probeerden door invoerbeperkingen de buitenlandse concurrentie bui-
ten de deur te houden.124

Müller & Co zou weliswaar nog uitgebreid kunnen profiteren van de
zogeheten benas-regeling, waaronder goedkope kredieten verstrekt
werden aan de scheepvaart en scheepsbouw.125 Maar voor de ertshandel
en het resterende mijnbedrijf van Müller & Co, activiteiten die vrijwel
volledig buiten Nederland plaatshadden, waren geen Nederlandse sub-
sidieregelingen voorhanden, dus daar kwamen de klappen hard aan. In
een vergadering van de Raad van Bijstand van het ministerie van Bui -
ten landse Zaken probeerde Kröller destijds zijn collega-zakenlieden
nog te winnen voor zijn standpunt om ook de gulden af te waarderen,
maar hij vond nauwelijks medestanders.126

Als gevolg van de wereldcrisis ging het ook mis met het grootste en
meest veelbelovende investeringsproject van Müller & Co: de Algar ro -
bo-mijnen in Chili. In 1929 waren de Zweden als koper afgehaakt. Ivar
Kreugers imperium bleek net als dat van Kröller te veel te zijn opgebla-
zen met krediet van banken en de kapitaalmarkt. Toen de Krach abrupt
de oneindige beschikbaarheid van geld beëindigde en de waarden van
bezittingen kelderen, begon ook Kreugers concern te kapseizen. Kreuger
kreeg het kapitaal niet bij elkaar om de overname van de Algarrobo-mij-
nen te financieren.127 Bovendien had het mijnonderzoek van de Zweden
uitgewezen dat de voorraden van Algarrobo geen 238 miljoen ton be-
droegen, en zeker geen vierhonderd miljoen ton zoals in het prospectus
voor beleggers vermeld, maar slechts vijfenvijftig miljoen ton.128 Kröller
had de Zweden volledig overvraagd. Tegenover zijn raad van advies
schetste hij nu het beeld dat de Zweden meer tijd nodig hadden, die hij
hun niet wilde geven. Hij stelde daarbij laconiek dat de beoogde koper
Kreuger & Toll ‘toch eigenlijk “Lucifersch-menschen” zijn en geen mijn
exploitanten’.129 Ivar Kreugers imperium implodeerde in 1932, hetgeen
leidde tot een van de grootste schandalen op Wall Street. Kreuger zelf
werd kort daarna dood gevonden op een hotelkamer in Parijs. Zelf -
moord was de conclusie, al doen tot op de dag van vandaag theorieën de
ronde dat hij zou zijn omgebracht.130

Kröller wendde zich daarna tot de Amerikaanse Bethlehem Steel Com -
pany, dat al sinds 1913 met veel succes de naast Algarrobo gelegen Tofo-
mijnen exploiteerde.131Maar ook de Amerikanen kwamen tot de conclu-
sie dat de ertsvoorraden van Algarrobo veel lager waren dan Kröller had
voorgespiegeld. Bovendien lagen de mijnen volgens hen te ver landin-
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waarts om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. De Algarrobo-
mijnen, waar Kröller zo lang en hard voor gevochten had, bleken voor-
lopig onverkoopbaar.132 In 1931 en 1932 schreef Kröller nog eens zeven
miljoen gulden af op de mijnbezittingen van Müller & Co.133

Tot overmaat van ramp begonnen door de crisis ook personeelsleden
van het bedrijf zich tegen Anton Kröller te keren, want hij mocht dan
weigeren zijn investeringsgedrag aan de omstandigheden aan te pas-
sen, bezuinigd werd er bij de onderneming inmiddels wel degelijk. Sam
van Deventer en Wim Kröller kregen in februari 1931 de opdracht om re-
organisatieplannen te maken voor het bedrijf. Twee maanden later al
werden bij Müller & Co gratificaties, altijd een goede gewoonte van Kröl -
ler, afgeschaft. De salarissen gingen met 10 procent omlaag. Tientallen
personeelsleden in Nederland werd de wacht aangezegd.134

Al een jaar eerder was Jan Rosenstok ontslagen. Hij had bijna dertig
jaar bij het scheepvaart- en overslagbedrijf van Müller & Co in Rotter -
dam gewerkt en kende de onderneming van haver tot gort. Met als doel
genoegdoening voor zijn ontslag, bracht hij nu in een brochure eerdere
brieven aan Anton Kröller naar buiten waaruit bleek dat er bij Müller &
Co niet altijd even netjes met de belangen van cliënten werd omge-
sprongen. Kort daarvoor was een aantal bootwerkers bij Müller & Co ont -
slagen en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld wegens het stelen van
balen grondnoten. Rosenstok had Kröller in een van zijn brieven erop
gewezen dat, hoewel hij hun schuld en straf niet betwijfelde, zij ‘het ste-
len in Uw dienst hebben geleerd’. Bij Müller & Co werd, net als overigens
bij andere Rotterdamse cargadoors- en stuwadoorsbedrijven, al decen-
nia gesjoemeld met gewicht en vond veel diefstal van lading plaats.
Volgens Rosenstok waren het directieleden van Müller & Co zelf die ge-
regeld opdracht gaven tot het stelen van waren en goed verdienden aan
de verkoop ervan.
Rosenstok had ook Kröllers grootste Duitse opdrachtgever Nord -

deutscher Lloyd aangeschreven, waaraan hij uitlegde dat ze door Müller
& Co veel te hoge laad- en lostarieven in de Rotterdamse haven in reke-
ning gebracht kregen. Bij de Duitse rederij hoorde men beleefd en wel-
willend Rosenstoks relaas aan, maar zag men geen aanleiding van carga-
door te wisselen.135 Rosenstok zal niet geweten hebben dat Kröller nog
heel recent zo’n belangrijke rol had gespeeld bij de financiering van de
scheepvaartonderneming. Vanuit Bremen was er van opzeggen van laad-
en loscontracten geen sprake.136

De frauduleuze zaken die Rosenstok aanroerde stonden echter niet
op zichzelf. De gevolgen van het laissez-faire beleid van Anton Kröller en
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de losse moraal bij Müller & Co bleken op hetzelfde moment ook op an-
dere plekken binnen de onderneming. Tegelijkertijd met de publicatie
van Rosenstoks brochure kwamen er intern bij Müller & Co drie grote
fraudegevallen aan het licht bij de kantoren Duisburg, Antwerpen en
Parijs.137 En even later bleek dat ook Gustave Müller-Nico, die in 1931 na
bijna dertig jaar chef van de ertshandel te zijn geweest ontslag nam bij
het bedrijf, zichzelf jarenlang persoonlijk forse bedragen aan verkoop-
commissie had toegeëigend.138

De aantijgingen van Jan Rosenstok verbleekten echter bij de actie die
Reinier Heyne tegen Anton Kröller op touw zette. Heyne was de ontsla-
gen accountant die zich tijdens de aandeelhoudersvergaderingen in 1926
zo luidruchtig geroerd had. Hij had sindsdien vergeefs getracht een
zelfstandige accountantspraktijk op te bouwen en meende dat het Anton
Kröller en zijn getrouwen waren die ervoor zorgden dat hij niet meer
aan werk kwam. In een brochure, die hij Open Brief No. 1 noemde, sprak
hij Kröller hierop aan en eiste eveneens genoegdoening. Tegelijkertijd
meende hij de wereld deelgenoot te moeten maken van de excessen bij
W.H. Müller & Co, en dat deed hij op niet mis te verstane wijze.
‘Reeds spoedig mocht ik tot de conclusie komen,’ schreef hij over zijn

entree bij het bedrijf in 1919, ‘dat hoewel Gij als een vorst leefde, Gij niet
slechts nooit de vermogende man waart geweest, waarvoor men U toen-
maals nog aanzag, doch dat Gij nooit eerlijk waart geweest, dat Gij U
steeds door allerlei misleidende voorspiegelingen door anderen enorme
kapitalen hebt doen toevertrouwen. […] Ik zal aantoonen dat Uwe echt-
genoote, medefirmante in Uwe firma, met Uwen hoofddirecteur Salo -
mon van Deventer, op de meest krankzinnige wijze omsprong met de
gelden van anderen, in een tijd, dat Uwe firma van jaar tot jaar steeds
verder in het moeras zonk. […] Een kunststuk des te ergerlijker omdat
Gij […] als vorsten hebt geleefd, zonder een cent bijna te bezitten.’
Sam van Deventer werd door Heyne ‘onbekwaam’ en ‘doortrapt’ ge-

noemd, een van Kröllers secretarissen ‘verdorven’. De vroegere directie
van de Rotterdamsche Bank verweet hij ‘krankzinnige grootheidswaan’,
die haar ‘groote commissies’ en ‘ontzaglijke tantiemes’ had bezorgd. De
leden van Kröllers vroegere raad van advies hadden volgens hem ‘voor
geld hun ziel aan den duivel, resp. aan U’ verkocht. Heyne vond het on-
begrijpelijk dat mannen van aanzien als Walrave Boissevain en accoun-
tant Willem van Lutterveld het nog altijd aandurfden de balansen van
Mül ler & Co te ondertekenen.
Vervolgens zette Heyne op een rijtje hoe tijdens crisis van het Müller-

concern midden jaren twintig alle criticasters successievelijk de mond
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was gesnoerd. Hij beweerde zelfs dat tijdens zijn eigen optreden samen
met Jaap van Hees bij de jaarvergadering van de Rotterdamsche Bank, er
rechercheurs achter hen waren geplaatst om hen te intimideren.
In de daaropvolgende maanden verschenen er telkens nieuwe bro-

chures van de hand van Heyne waarin hij steeds verder in detail ging
over fraude en misleiding, en Sam van Deventer steeds meer de gebeten
hond werd.139 Heyne moet daarbij hulp gekregen hebben vanuit het con -
cern. De informatie ging veel verder terug in de tijd dan zijn eigen ken-
nis kon reiken, en de mate van detail was verbluffend. Ook citeerde Heyne
een brief van een personeelslid van Müller & Co waarbij gesteld werd
dat zijn acties tegen ‘den ouden baas’ niet billijk waren, en waarbij Van
Deventer weer naar voren kwam als gehate figuur. In deze brief werd ge-
steld dat Kröller ‘machteloos’ was in zijn eigen zaak en niet wist wat erin
omging.140

In zijn vierde brochure diende Heyne een officiële klacht in bij de offi-
cier van Justitie in Den Haag. Deze was gericht tegen Anton en Helene
Kröller, tegen Sam van Deventer, de vroegere leden van de raad van ad-
vies en voormalig accountant Burgmans. De aanklacht bevatte een lange
lijst van beschuldigingen die het beste samengevat kan worden als mis-
leiding van beleggers door het publiceren van onjuiste cijfers.141

Ter ondersteuning van zijn aantijgingen haalde Heyne daarbij nog
eens een oude brief uit 1926 aan van zijn vroegere kompaan Jaap van Hees,
waarin deze zijn toenmalige aanklacht tegen accountant Burgmans on-

Reinier Heyne.



580

dersteunde.142 Van Hees had zich echter al bij het verschijnen van de eer-
ste brochure gedistantieerd van Heyne door in een ingezonden brief in
de socialistische krant Voorwaarts uitvoerig te verklaren dat hij destijds
in een niet stabiele geestelijke toestand verkeerde. ‘Een mensch is geen
petrefact en zijn toestand is nogal aan wisselingen onderhevig, onder
den invloed van allerlei factoren.’ Om er direct achteraan te verklaren dat
hij ‘geen enkele grond’ had om aan te nemen dat Kröller in deze kwestie
‘in eenig opzicht de hand gehad’ zou hebben.143

Opmerkelijk is wel dat Kröller, net als in 1926, zijn raad van advies on-
gevraagd over deze kwestie informeerde. Sam van Deventer had volgens
hem een onderhoud gehad met hoofdcommissaris Van ’t Sant van de
Haagse politie, waarbij het verzoek was gedaan ‘zekere inlichtingen te
verstrekken naar aanleiding van de brochure van de heer Heyne’.144

Heyne zelf beweerde dat Kröller had gezegd dat als hij nog eens zijn
mond opentrok hij hard terug zou slaan en via de bevriende officier van
Justitie, ‘een plaatsje voor hem gereserveerd had op de Noordsingel’, het
huis van bewaring in Rotterdam.145 Politieagenten waren ook al eens de

De brochures van Reinier Heyne.
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drukkerij binnengevallen waar Heyne zijn brochures liet vervaardigen,
waarbij ze het zetwerk omkiepten en onbruikbaar maakten.146

Acht brochures zou Heyne publiceren, waarvan een gericht was aan
koningin Wilhelmina. Hij spendeerde er zijn hele vermogen aan en de
zaak kostte hem zijn huwelijk. Heyne leefde uiteindelijk van giften van
steuncomités die zich om zijn lot bekommerden.147 Heyne was gefrus-
treerd over zijn ontslag en zijn misgelopen carrière, daarover hoefde geen
twijfel te bestaan. Maar in de kern had Heyne gelijk. Kröller had zichzelf
jarenlang verrijkt ten koste van beleggers, die hij doorlopend had voor-
zien van uiterst geflatteerde informatie.
Probleem was echter dat Heyne vreselijk doordraafde in zijn brochu-

res en telkens in herhaling viel. Hij maakte zich ook ongeloofwaardig met
al te fantastische complottheorieën. Zo betoogde hij dat Kröllers valuta-
speculatie bij de Compañia Mercantil Argentina bedoeld was geweest om
‘een appeltje voor den dorst’ aan de andere kant van de oceaan te creë-
ren, voor het geval de Troelstra-revolutie van 1918 succes zou hebben.148

Maar tussen beide gebeurtenissen zat drie jaar tijd en van enige pogin-
gen het land te verlaten door Kröller blijkt niets. Heyne stelde ook dat
Kröller een rol zou hebben gespeeld bij een grootschalige vervalsing van
Portugese bankbiljetten begin jaren twintig. Hij zou onder meer de druk -
kosten van het valse geld betaald hebben. In het Haagse politiedossier
over deze zaak is echter geen enkele aanwijzing te vinden die duidt in de
richting van Anton Kröller of Müller & Co.149

Net als midden jaren twintig stonden de kranten weer bol van het
nieuws over Kröller. Vooral linkse kranten als Voorwaarts, Het Volk en De
Tribune citeerden gretig uit de geschriften van Heyne. Anton Kröller zelf
wist zich echter te bedwingen en zweeg als het graf. Op de aandeelhou-
dersvergadering van Müller & Co in 1931, vlak na het verschijnen van de
eerste brochures van Heyne, zei hij alleen: ‘Het is mij bekend, dat in den
laatsten tijd over mijn persoon allerhande fantastische verdachtmakin-
gen en insinuaties in omloop worden gebracht. Ik betreur dit, maar ik
ben niet van plan hierop te reageren. Ik meen, dat allereerst de vennoten
en hun medewerkers in deze moeilijke tijdsomstandigheden hun hee-
len tijd en denken behoren te concentreren op de belangen van het con-
cern, waarvoor zij werkzaam zijn. Ik ben van opvatting, dat deze moei-
lijke tijden onze geheele aandacht eisen en dat het allereerst mijn plicht
is om te trachten in deze tijdsomstandigheden de belangen, aan mij toe-
vertrouwd, te verdedigen en onder alle omstandigheden te verhinde-
ren, dat in deze wereldcrisis onze onafhankelijkheid en de kern onzer
zaak wordt aangetast.’150
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Naar buiten toe deed Kröller er daarna verder het zwijgen toe maar
binnenskamers werkte hij wel degelijk aan zijn verdediging. In een no-
titie van maar liefst veertien pagina’s, die waarschijnlijk nooit het dag-
licht zag, zette hij zich aan de rechtvaardiging van zijn daden. Daarin
werden wederom de problemen waarin de firma begin jaren twintig be-
land was, toegeschreven aan ‘de toen ingetreden omstandigheden’ en
‘de bekende moeilijkheden bij de Rotterdamsche Bankvereeniging’. Ook
de Russische omwenteling kreeg weer een belangrijke rol toebedeeld.
‘Wie kon toen voorzien, dat de revolutie in Rusland het concern W.H.
Müller & Co door onteigening harer bezittingen en vorderingen rond 
8 millioen gulden zoude kosten?’ schreef Kröller met veel gevoel voor
dramatiek.
Maar hoewel Kröller na het uitbreken van de revolutie inderdaad zijn

goudmijnen in Siberië en de machinefabriek Gerlach & Pulst in Oekra -
ine had moeten afschrijven, was hij juist degene geweest die in 1916 net
op tijd zijn bossen in het noorden van Rusland verkocht had. En hij was
zelf degene geweest die ondanks de revolutie was blijven geloven in Rus -
land en er ook handel mee was blijven drijven.151Hij had juist in 1925, ver
na de bolsjewistische machtsovername, besloten om nog eens ruim twee
ton te investeren in het hachelijke mangaanavontuur van bankier Ave -
rell Harriman. Kröller had net als andere zakenlieden en beleggers in
die tijd flink zijn neus gestoten door de annulering van schulden en ont-
eigeningen in Rusland, maar zijn verliezen besloegen zeker geen acht
miljoen. Hooguit drie.152 Volgens overlevering was een van de weinige

Voorpagina 
Het Volk 30 juli 1931.
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werkelijk tastbare zaken die Kröller aan zijn Russische avonturen had
overgehouden een mantel van mollenbont, die hij van ‘de tsaar’ als ge-
schenk zou hebben ontvangen.153

Kröller gaf ook verder terug in de tijd een heel eigen interpretatie van
de feiten, die aangaf dat hij nooit enige verantwoordelijkheid had ge-
voeld voor het geld dat beleggers hem ter beschikking hadden gesteld.
Hij beweerde dat zijn onderneming tot 1917 ‘een zuivere familiezaak’
was geweest, terwijl hij al in 1899 begonnen was geld op de beurs aan te
trekken. Kröller zei ook dat hij zich nooit met speculatie had bezigge-
houden. Letterlijk zei hij: ‘Ik heb nooit eenig nevenbelang gehad of mij
op aankoop of verkoop van effecten ingelaten.’ Kröller had echter bij
Müller & Co doorlopend in aandelen van ondernemingen gehandeld,
zelfs die van het eigen bedrijf.
Dat er zo veel geld in onroerend goed was geïnvesteerd had iedereen

volgens hem kunnen weten. De transacties waren te vinden in het ka-
daster en zijn vroegere raad van advies was van de aankopen op de hoog-
te geweest. De grond in Wassenaar was volgens hem gekocht als bescher-
ming tegen geldontwaarding, de opbouw van het landgoed Hoenderloo
zou altijd een ideëel doel gehad hebben: ‘het scheppen van een blijvend
monument, waar natuur en kunst verenigd zouden zijn’. Vooral over
Hoenderloo was Kröller fel. Met kracht en terecht stelde hij daarbij dat
kosten noch moeite gespaard waren om onder deskundige leiding de
Veluwse bezittingen te ontginnen en bebossen, waardoor ze nu een prach -
tig geheel vormden. ‘Ik vermeld dit, omdat men zich niet ontzien heeft,
in dit verband de insinuatie van snobisme en dilettantisme te uiten om
het te doen voorkomen, alsof het hier slechts zou gaan om een oord van
genoegen voor mij en mijne familie.’ Wat echter weer niet klopte was dat
de landgoederen met ingehouden winsten van de firma waren gefinan-
cierd. Kröller had al in 1909 geld van obligatiehouders doorgeleend aan
Müller’s Algemeene Exploitatie Maatschappij.154

Dat Kröller zo gespitst was op de beeldvorming rond Hoenderloo had
een reden. Hij was juist op dat moment naarstig op zoek naar een koper
voor het landgoed dat hij, naast de kunstcollectie van zijn vrouw, uitein-
delijk als zijn belangrijkste persoonlijke nalatenschap was gaan beschou-
wen. De grootheid van Müller & Co was, anders dan vroeger, allang geen
doel meer voor hem. De onderneming was nog slechts middel om zijn
persoonlijke plannen te verwezenlijken.
Aanvankelijk was het Kröllers bedoeling geweest het landgoed te laten

aankopen door de Kröller-Müller Stichting. Dat stond ook zo in de doel-
stellingen van de stichting geformuleerd. Hij noemde het landgoed
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sindsdien ook ‘De Hooge Veluwe’.155Maar dat idee leek nu verder weg dan
ooit. Op de aandelen Müller & Co die de stichting geschonken had ge-
kregen, werd geen dividend meer betaald. De commissarissenbeloning
van de nv, die Kröller had omgeleid naar de stichting, had hij ondertus-
sen zelf weer opgeëist. Zijn eigen winstaandeel in de werkmaatschappij
was door de crisis zo sterk gedaald dat hij het geld nu nodig had om in
zijn eigen levensonderhoud te voorzien.156

Kröller had nu persoonlijk de machtiging van de raad van advies van
Müller & Co gekregen om de landgoederen te verkopen. De opbrengst
van Groot Haesebroek werd daarbij geschat op anderhalf miljoen gul-
den, De Hoge Veluwe zou één miljoen gulden moeten opbrengen.157 Om
de verkoop van de Wassenaars terreinen bekommerde hij zich nauwe-
lijks, maar voor die op de Veluwe werd een uitgebreid memorandum
vervaardigd waarin de totstandkoming van het landgoed uiteen werd ge-
zet. Het was vrijwel zeker niet door hem zelf geschreven. Het had niet zijn
frisse, bondige, zakelijke stijl, maar stond bol van de lyrische omschrij-
vingen, die eerder de hand van Sam van Deventer doen vermoeden.
Er werd in de nota een beeld geschapen alsof al in 1909 de visie was

ontstaan om het gehele gebied tussen Apeldoorn, Arnhem en Ede te
doen samensmeden tot één groot natuurgebied. ‘Het was in deze omge-
ving van oorspronkelijkheid en eenzaamheid, dat de gedachte ontwaak-
te en rijpte, de eigenaardige schoonheid van dit landschap in een zoveel
mogelijk ongerept gedeelte te behouden. Na studie van de kaart scheen
het niet onmogelijk, deze gedachte te verwezenlijken.’158

Dit was echter een achteraf geconstrueerde werkelijkheid, want uit
de rapporten van de Heidemaatschappij uit 1910 is niets van deze ge-
dachte terug te vinden, al was wel duidelijk dat Kröller van het begin af
aan de bedoeling had van zijn eerste landgoed in Hoenderloo een ‘wild-
park’ te maken.159 Bovendien waren juist de gronden ten noorden van
het dorp Hoenderloo, die tot de eerste aankopen hadden behoord, al in
1919 buiten het hekwerk komen te liggen van het terrein dat nu De Hoge
Veluwe moest gaan vormen.160Met zijn landgoed was het niet anders ge-
weest dan met de meeste investeringen in het leven van Anton Kröller.
De eerste aankopen waren min of meer toevallig op zijn pad gekomen,
maar toen hij eenmaal deze weg was ingeslagen en over genoeg geld be-
schikte, waren de plannen vanzelf groter geworden.161 Indruk wek kend
was natuurlijk wel hoe hij in de loop der tijd in staat was geweest om
stukje bij beetje zo’n omvangrijk terrein aaneen te smeden en er een
uniek natuurgebied van had weten te maken. Opengesteld voor het pu-
bliek was het echter nog altijd niet.162
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Belangstelling voor het landgoed van Anton Kröller was er genoeg.
Hij voerde in het najaar van 1932 gesprekken met verschillende partijen
die zich wilden inzetten voor het behoud ervan. Enerzijds was er de
Com missaris van de Koningin in Gelderland, baron van Heemstra, die
tevens voorzitter was van de Stichting Het Geldersch Landschap. Hij zag
in De Hoge Veluwe een ideale plaats voor werkverschaffing van de werk-
loze inwoners van zijn provincie. Anderzijds had de Commissie tot
Stichting van een Nationaal Park het idee opgevat om de boomkwekers
uit Boskoop, die door de crisis onvoldoende afzet hadden, hun kweek-
materiaal te laten planten op De Hoge Veluwe en daar een arboretum te
scheppen. Hun kostbare materiaal zou anders verloren gaan. Ook hier-
bij speelde het idee van werkverschaffing een rol.163

Kröller stelde nu voor zijn landgoed tot nationaal park te verheffen
en voor één miljoen gulden over te dragen aan een nieuwe stichting. De
aankoop zou gefinancierd moeten worden door de uitgifte van obliga-
ties met een garantie van de staat. Kröller uitte daarbij uitdrukkelijk de
wens dat op het landgoed alsnog het grote museum zou verrijzen. De
Kröller-Müller Stichting verklaarde zich daarbij bereid de kunstcollec-
tie in bruikleen te geven, indien binnen vijf jaar het oorspronkelijke
ontwerp van Henry van de Velde gerealiseerd zou worden. De bouwkos-
ten werden nu geschat op twee miljoen gulden, waarvan driekwart ar-
beidsloon was.164 De bezuiniging ten opzichte van de oorspronkelijke
zes miljoen gulden werd voornamelijk gerealiseerd doordat de beoogde
inrichting van het museum nog weer verder was versoberd, maar waar-
schijnlijk ook doordat de peperdure Maulbronner zandstenen bouwele-
menten al op het terrein aanwezig en betaald waren.165

Het derde kabinet van premier Charles Ruijs de Beerenbrouck stond
welwillend tegenover de plannen van Kröller en stelde een commissie
samen die onder leiding kwam te staan van thesaurier-generaal Anton
van Doorninck. Deze kwam al twee maanden later, in februari 1933, met
een rapport van maar liefst zestig pagina’s waarin positief geoordeeld
werd over het plan. Kröllers visie om kunst en natuur te verenigen werd
expliciet ondersteund, al wilde de commissie de exploitatie van het mu-
seum wel onderbrengen bij het Rijksmuseum in Amsterdam en het be-
heer van het zuidelijke gedeelte van het landgoed bij Staatsbosbeheer.
De algehele conclusie van de regeringscommissie was positief: ‘Een

natuurpark ter grootte van ± 6000 h.a. in het centrum des lands en van
verschillende kanten gemakkelijk bereikbaar, is op zichzelf reeds bij
een steeds toenemende bevolkingsintensiteit, een bezit, waaraan een
belangrijke cultureele waarde bezwaarlijk kan worden ontzegd. […] Het
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door den Heer en Mevrouw Kröller gedane aanbod [opent] de mogelijk-
heid […], het Nederlandsche Volk te verrijken met een bezit van zeer
hooge cultureele waarde, een bezit dat een geheel apart karakter draagt
en dat zeer zeker de aantrekkelijkheid van ons land, ook voor het bui-
tenlandsch toerisme, metterdaad zal verhogen.’166

In de maand daarna onderhandelde Kröller nog verder met Van
Doorninck over de wijze waarop de kunstcollectie ter beschikking aan
de staat zou worden gesteld. Waar Kröller bruikleen voor ogen had,
waardoor hij zelf als stichtingsbestuurder de beschikking over de kost-
bare verzameling zou houden, dacht de thesaurier-generaal, vanwege
de grote lasten die de staat zou moeten dragen, waaronder de bouw van
het kapitale museum, eerder aan eigendomsoverdracht. Kröller meende
daaruit op te maken dat de regering bereid was nog eens apart voor de
collectie te betalen, maar Van Doorninck legde uit dat hij bedoelde dat
de familie de kunstcollectie ‘kosteloos’ in eigendom zou overdragen.
Schenken dus. Voor Anton Kröller was er echter maar één doel en dat was
het bijeenhouden van landgoed en collectie, dus stemde de man die za-
kelijk zelden toegaf bij onderhandelingen, per ommegaande in met het
voorstel van Van Doorninck, waardoor de staat voor een investering van
twee miljoen in het museum plus drie miljoen voor aankoop en ontwik-
keling van het landgoed eigenaar zou worden van een collectie waarvan
de waarde in 1929 op vijf miljoen gulden was geschat.167

Van Doorninck en zijn medecommissieleden waren echter ook realis-
tisch en becijferden dat de regering verder jaarlijks rekening moest hou-
den met zo’n twee ton aan financieringslasten en exploitatiekosten,
waarvan ze zich kon voorstellen dat deze ‘in de tegenwoordige ernstige
tijdsomstandigheden […] voor een uiteraard niet onontbeerlijke behoef-
te door de Regeering niet verantwoord wordt geacht’.168 En dat voorge-
voel was juist, want verschillende Kamerleden voelden zich overrom-
peld door het voorstel tot begrotingswijziging dat al in het voorjaar van
1933 aan hen werd voorgelegd. Minister Verschuur van Economische
Zaken en Arbeid kreeg zo veel kritiek te verduren dat hij het voorstel
moest intrekken.169

Op 16 mei 1933 werd door de Commissie tot Stichting van een Natio -
naal Park nog een persconferentie gehouden op De Hoge Veluwe, waar-
bij getracht werd de publieke opinie te beïnvloeden.170Maar kort daarna
kwam de regering in conflict met de Kamer en werden er vervroegde ver-
kiezingen uitgeschreven.171 Het kabinet-Colijn ii dat toen aantrad voer-
de een felle bezuinigingspolitiek waarbinnen de genereuze plannen om
De Hoge Veluwe te redden in het geheel niet meer pasten. De verkoop
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van Kröllers landgoed aan een door de staat gesubsidieerd instituut was
daarmee voorlopig van de baan.172

Voor Müller & Co betekende de mislukte verkoop van De Hoge Veluwe
dat er op korte termijn geen nieuw geld beschikbaar kwam. Bovendien
was de raad van advies inmiddels tot het inzicht gekomen dat een ex-
pansief ingesteld ondernemer als Anton Kröller zich door niemand liet
beteugelen. Zijn ontembare investeringsdrift, zijn onvermogen of on-
wil om branchevreemde zaken tijdig af te stoten en de desastreuze ge-
volgen van de economische crisis hadden Müller & Co aan de rand van de
afgrond gebracht. In 1933 moest de raad van advies van Müller & Co uit-
stel van betaling aanvragen en werd obligatiehouders verzocht om ge-
duld en instemming met de ontwikkeling van een reconstructieplan.173

Theodor Max van der Beugel had vervolgens nog anderhalf jaar no-
dig om de financiële herstructurering van Müller & Co te voltooien. Hij
onderhandelde via het Algemeen Administratie en Trustkantoor met de
beleggers van het eerste uur, en direct met zijn eigen cliënt Prudential,
die een betere zekerheidspositie had dan de oude obligatiehouders. En
hij sprak met Anton Kröller die alles wat hij nog bezat dreigde te moeten
inleveren. Van der Beugel zou hem namelijk altijd nog persoonlijk aan-
sprakelijk kunnen stellen.
Ondertussen was al een eind gemaakt aan het kortstondige nepotis-

me van de familie Kröller bij Müller & Co. Besloten werd dat Sam van
Deventer en de zoons Wim en Bob niet meer in aanmerking kwamen om
in de toekomst beherend vennoot te worden. Voor Van Deventer was er
nog een plaats in de directie van de werkmaatschappij nvMüller & Co.
Wim en Bob werden gedegradeerd tot gewoon werknemer bij de firma
tegen sterk gereduceerd salaris. Die boodschap werd hun overigens niet
door hun vader gebracht, maar door notaris Nauta, die op zijn beurt hier -
over contact onderhield met moeder Helene. Vader Kröller hield zich
zoals gebruikelijk afzijdig.174

De plaats van het gedoodverfde drietal werd ingenomen door Guus
Lodeizen. Deze was 25 jaar jonger dan Kröller en een selfmade man. Hij
was begonnen als onderwijzer en had in zijn avonduren rechten gestu-
deerd. Hij was secretaris geworden bij de Amsterdamse Incassobank en
had daarna carrière gemaakt bij de Algemeene Kunstzijde Unie (aku).
Hij had zichzelf bij Müller & Co gemeld toen hij hoorde van de proble-
men van de onderneming en was door Van Deventer en Van der Beugel
aangenomen. Kröller had zich er wederom niet mee bemoeid.175

Lodeizen werd net als Kröller beherend vennoot, maar dat was slechts
een formaliteit, omdat Müller & Co nu eenmaal een commanditaire ven-
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nootschap was. Hij kreeg van de firma een verzekering tegen persoonlijke
aansprakelijkheid. Belangrijker was echter dat Kröller nu formeel niet
meer alleen besluiten kon nemen.176 Lodeizen, vader van de later beken-
de dichter Hans Lodeizen, was een koppige man, die zich door niemand
de wet liet voorschrijven, precies wat er nodig was naast Anton Kröller.
Net als Van der Beugel was hij een socialist, hetgeen Lodeizen echter niet
belette na zijn aanstelling bij Müller & Co zijn intrek te nemen in een
grote villa in Wassenaar.177 In tegenstelling tot Kröller vond Lodeizen
het onjuist dat een onderneming haar investeringsbeleid liet bepalen
door de beschikbaarheid van kapitaal op de beurs. ‘W.H. Müller & Co is
omstreeks 1920 een groote zaak geweest,’ constateerde Lodeizen, ‘groot
maar door en door voos.’178

De degradatie van zoon Wim kreeg voor Anton Kröller overigens nog
wel een vervelend staartje. Wim was het ermee oneens en pleegde zoda-
nig verzet dat de raad van advies besloot hem alsnog te ontslaan. Ook
dat ging zonder bemoeienis van vader en liep geheel via advocaten. Wim
Kröller vond een veilig heenkomen bij het concurrerende Rotterdamse
cargadoorsbedrijf F.A. Voigt & Co, dat eveneens Duitse rederijen in Neder -
land vertegenwoordigde, waar hij compagnon kon worden.179 Voor Wim
was dit tevens het moment om zich aan te melden bij de Nationaal-So -
cia listische Beweging (nsb), een voorbeeld dat zijn oudere broer Toon
onmiddellijk volgde.180

Maar daarmee was de kous nog niet af, want Wim zocht steun bij zijn
tante Marie in Hilversum en wist haar te overtuigen dat haar jongste
broer haar volmacht voor de afwikkeling van de erfenis van oom Willem
misbruikt had om de schilderijencollectie weg te sluizen voor de erfge-
namen, en dat zij daarbij ernstig benadeeld was. Als de nalatenschap van
haar oudste broer in 1928 normaal verdeeld was, had Marie naast de toen
al vrijwel waardeloze gewone aandelen Müller & Co een bedrag van 1,2
miljoen gulden moeten ontvangen.181 In plaats daarvan betaalde haar
jongste broer haar nu een lijfrente van dertigduizend gulden per jaar. In
de onderhandelingen die Anton Kröller nu voerde met Van der Beugel,
schoof hij deze verplichting echter door naar de onderneming, die niet
bereid was Marie meer te betalen dan duizend gulden per maand. En
daar was Marie waarschijnlijk niet blij mee.182 Wim en zijn tante namen
nu samen een advocaat in de arm, die dreigend liet weten ‘dat het hem
niet geheel uitgesloten schijnt maatregelen te beramen die ten goede
zouden komen niet slechts aan Mej. Kröller, maar ook aan anderen, wier
lot den Heer en Mevrouw A.G. Kröller-Müller ter harte zal gaan’. Marie
Kröller trok begin 1934 al haar volmachten aan haar broer in.183 Zenuw -
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achtige juristen bij Müller & Co begonnen zich nu opeens af te vragen of
de ruilconstructie die Kröller in 1928 samen met notaris Nauta had op-
getuigd in rechte wel zou houden. Lange notities werden vervolgens ge-
produceerd, waarin de gang van zaken en waardebepaling tot in detail
werden geanalyseerd.184 Auctor intellectualis van de structuur, Gerhard
Nauta, die inmiddels voor Müller & Co optrad, twijfelde er vanzelfspre-
kend geen moment aan. Kröller zelf liet zich bijstaan door de Haagse ad-
vocaat Toon Nysingh, die eveneens overtuigd was van de soliditeit van
de constructie.185

Veel bedreigender voor Kröllers persoonlijke reputatie was echter dat
er tegelijkertijd een strafrechtelijk onderzoek tegen hem liep. Reinier
Heyne mocht een querulant zijn en de officier van justitie in Den Haag
meende zelfs dat de voormalig accountant van Müller & Co ‘den indruk
maakt, dat het hem meer om reclame en om zelf geld te verdienen dan
om het algemeen belang van doen is’, zijn aanklacht wegens misleiding
van beleggers was wel degelijk in behandeling genomen. Het onder-
zoek liep ondertussen al ruim twee jaar. Daarbij was de meest heikele
vraag geworden of door de post ‘Mijnrechten, concessies en andere im-
materieele activa inclusief Goodwill etc.’ van tien miljoen die Kröller in
1926 had opgevoerd op grond van de grote verwachtingen van zijn be-
zittingen in Chili en Marokko, de financiële situatie bij Müller & Co niet
te rooskleurig was voorgesteld.186De balanspost was voor Kröller een be-
langrijk instrument geweest bij het verhullen van zijn kapitaalverlie-
zen op vroegere investeringen en de waarde was toen ook al door Price,
Waterhouse & Co in twijfel getrokken.187 De Rijksaccountantsdienst had
op verzoek van de officier van justitie inmiddels een rapport van meer
dan vierhonderd pagina’s vervaardigd, waarin zij de financiële gang van
zaken bij Müller & Co aan een minutieus onderzoek hadden onderwor-
pen. Ook de vermaarde accountant Théodore Limperg was gevraagd zijn
licht te laten schijnen over de kwestie. Beiden kwamen tot de conclusie
dat er destijds inderdaad bewust een onjuiste voorstelling van zaken was
gegeven.188 Kröller was echter van mening dat hij niets misdaan had, het -
geen zijn juridisch adviseurs nu met feiten trachtten te onderbouwen.
Inmiddels lag de zaak bij minister van Justitie Josef van Schaik. ‘Ik zelf
wil het door mij van de aanvang af ingenomen standpunt dat ik kalm
het eindresultaat afwacht en op niemands interventie een beroep doe,
niet verlaten,’ schreef Kröller aan Willem van Eysinga, die zich als mee-
lezer van de juridische stukken had opgeworpen. ‘Ik heb goeden moed,
dat den nachtmerrie die nu twee jaren duurt, spoedig zal vervagen.’
Vermoedelijk was Kröller overigens nog wel even van plan geweest zijn
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bijzondere relatie met de voormalige minister van Buitenlandse Zaken
Van Karnebeek – inmiddels Commissaris van de Koningin in Zuid-Hol -
land – in het geding te brengen, maar hadden de juristen hem dat wijse-
lijk ontraden. ‘Ge zult ontwaren, dat het punt v.K. niet is aangeroerd,’
schreef hij geheimzinnig.189

In het voorjaar van 1934 werd de opeenstapeling van aantijgingen
Kröller echter toch te veel. Naast de problemen met zijn familieleden en
het openbaar ministerie was ook de druk die bankier Van der Beugel op
hem uitoefende om al zijn bezit aan de firma af te staan groot. Kröller
raakte overspannen en was niet meer in staat te onderhandelen over zijn
eigen positie. Guus Lodeizen adviseerde hem op vakantie te gaan. Ad vo -
caten namen de onderhandelingen over en Kröller vertrok met zijn vrouw
naar een kuuroord in Italië.190 Daar bleef hij wekenlang om tot rust en
bezinning te komen. En dat lukte uitstekend. Met zijn 72 jaar bleek hij
nog niets van zijn oude veerkracht verloren te hebben. Hij herstelde
wonderbaarlijk snel en schreef alweer een paar weken later opgewekt aan
Sam van Deventer: ‘Ik voel me geheel hersteld. Onze vriend Lodeizen
heeft ons een grooten dienst bewezen ons hierheen te dirigeeren.’ Da -
gen lang was Anton met Helene op stap geweest in Verona. ‘Me vrouw
kan toch ook ongelooflijk veel presteeren,’ schreef hij vol bewondering.
‘Ik heb volop genoten en erg geprofiteerd van Mevrouws kunstkennis
en kunstbegrip.’ Maar vooral had de vakantie hem weer gesterkt in zijn
gevoel dat hij en zijn echtgenote met hun megalomane plannen, in het
bijzonder het grote museum, in het verleden geen fouten hadden ge-
maakt. Ongegeneerd rapporteerde hij uit Italië: ‘Tijdelijk wel eens op-
komende twijfel, of we het leven goed hebben begrepen, zijn hier in de-
ze monumentale omgeving weder geheel verdwenen.’ Om er vervolgens
spottend aan toe te voegen: ‘Maar maak je niet over de gevolgen ervan
ongerust.’191

Een strafzaak wegens misleiding van beleggers tegen Anton Kröller
kwam er nooit. In plaats daarvan belandde klokkenluider Reinier Heyne
zelf in de gevangenis. Tijdens een bezoek aan het postkantoor van Hil le -
gersberg had de verhitte accountant de vroegere minister Donner van
Justitie beschuldigd van – figuurlijke – moord op zijn inmiddels ex-
vrouw en zoon, die na de scheiding net als hij in armoede leefden. Een
hulpofficier van Justitie die toevallig achter Heyne stond had hiervan
proces-verbaal opgemaakt. Heyne beweerde later dat hij slechts gezegd
had dat minister-president Colijn persoonlijk bij de vermeende zwendel
rond het Müller-concern betrokken was, wat waarschijnlijk hetzelfde
effect zou hebben gehad.192Maar hoe het ook zij, Heyne werd in 1933 ge-



591

arresteerd en veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf. Ook in
hoger beroep werd dit vonnis bevestigd. Heyne werd door de rechtbank
aan een psychiatrisch onderzoek onderworpen, waaruit bleek dat hij slechts
ten dele toe rekeningsvatbaar was. Tot die conclusie was men onder meer
gekomen door Heyne laat op de avond een eenvoudig rekensommetje
voor te leggen, dat hij niet goed had weten op te lossen.193 Om onbeken-
de redenen werd hij in 1938 wederom tegen zijn zin opgenomen in de
psychiatrische kliniek Maasoord in Portugaal. Na onafhankelijk onder-
zoek door twee Groningse psychiaters werd geconcludeerd dat hij ten
onrechte in de inrichting zat en werd hij na een jaar weer vrijgelaten. Ook
Reinier Heyne zocht na zijn heilloze hetze tegen Anton Kröller zijn toe-
vlucht bij de partij van Anton Mussert.194

Dat iemand van de statuur van Anton Kröller, met zijn internationale
diplomatieke status, zijn uitstekende contacten op ministerieel niveau
en zijn goede banden met het koningshuis zich destijds voor de straf-
rechter zou hebben moeten verantwoorden was op zichzelf al onwaar-
schijnlijk.195 Ook de kwestie over de misleidende cijfers van de Rotter -
damsche Bank was immers eind jaren twintig in de doofpot beland.
Bovendien had Kröller de staat de kunstcollectie en zijn landgoed in het
vooruitzicht gesteld, wat ongetwijfeld gewicht in de schaal legde bij de
beslissing om hem al dan niet te vervolgen.
Dat Kröller nooit officieel werd aangeklaagd wegens misleiding van

beleggers was uiteindelijk echter de verdienste van de allerbeste jurist
die Nederland op dat moment had. Eduard Maurits Meijers, de vermaar-
de Leidse hoogleraar Burgerlijk Recht en Internationaal Privaatrecht 
– tevens lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en be-
stuurslid van de Nederlandsche Juristenvereeniging, en na de Tweede
Oorlog vooral bekend vanwege zijn uitgebreide en langdurige herzie-
ning van het Burgerlijk Wetboek – had aanvankelijk getwijfeld of hij
zich als civilist moest mengen in een strafrechtelijke kwestie. Maar al
snel bleek dat het bij Kröllers zaak vooral ging om ‘de juridische waar -
deering van boekings- en ander civielrechtelijke handelingen’, waar-
door Meijers zich wel degelijk competent achtte. Daarnaast had Meijers
zich gestoord aan de wijze waarop Heyne ‘nadat hij jaren lang bij het
Müller-concern een vertrouwenspositie bekleed heeft’ zich tegen zijn
vroegere werkgever had gekeerd. Hij vond dit ‘chantage’. Maar de relatie
van de Leidse hoogleraar met Anton Kröller ging ook al verder terug. Hij
was in 1926 voor Müller & Co naar Chili gereisd om daar als juridisch ad-
viseur op te treden toen de eigendomskwestie over de Algarrobo-mijnen
daar voor de Hoge Raad kwam. Meijers had daarna een positieve opinie
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afgegeven over de eigendom van Müller & Co en Gutehoffnungshütte,
hetgeen weer een belangrijk element had gevormd bij de financiering
door de Engelse bankiers. Als beloning voor zijn diensten had Kröller
Meijers het schilderij Amsterdam van Isaac Israëls geschonken.196

Waar de Rijksaccountants honderden bladzijden aan belastend mate-
riaal tegen Anton Kröller produceerden, had de Leidse jurist maar twaalf
pagina’s nodig om de geplaagde zakenman vrij te pleiten. Meijers beves-
tigde daarin onomwonden dat de balanspost die Kröller in 1926 gecre -
eerd had om zijn verliezen te verhullen ‘een zonder contraprestatie nieuw
geschapen post’ was. Maar om deze actie vervolgens ook tot een straf-
baar feit te maken, was volgens hem meer nodig. Dan moest sprake zijn
van kwade trouw, en dat aantonen was onmogelijk. ‘Ja men moge den
beheerende vennooten en den leden van den raad van advies misschien
er een verwijt van maken, dat zij in 1926 gelijk zoovele andere de toe-
komst te rooskleurig hebben ingezien, dit alles raakt hun zedelijke
waarde niet,’ schreef Meijers. De overschatting van de toekomstige win-
sten van de onderneming – Kröllers geliefde ‘earning power’ – was volgens
hem een subjectieve zaak, waarbij boze opzet niet te bewijzen viel.197

Na terugkeer van zijn kuur in Verona ontving Anton Kröller bericht
dat zijn zaak geseponeerd was. Opgelucht meldde hij toen aan de even-
eens Leidse jurist Willem van Ey singa, dat zijn advocaat ‘mondeling 
– doch onofficieel – bericht van de P.G. [procureur-generaal] had dat de
bewuste zaak definitief in orde was’. Met zijn onaantastbare zelfver-
trouwen schreef hij erachteraan: ‘Ik heb vertrouwen gehad in de taal der

Eduard Maurits Meijers.
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cijfers, die het onderzoek naar voren zoude brengen – misschien zelfs
wel te veel.’198 Maar dat was nu precies niet het geval geweest. De cijfers
logen niet, het was de loodzware bewijslast die hem had gered.
Ook met Sam van Deventer deelde Kröller zijn vreugde. Vanuit Straats -

burg, waar hij verbleef voor zijn jaarlijkse vergadering van de Rijn vaart -
commissie, schreef hij: ‘Beste Sam, nogmaals van harte gelukgewenscht
met het verdwijnen van de nachtmerrie, die ons beiden vervolgde. Ge
hebt als paladijn heel wat medegemaakt bij W.H.M&Co en hoe ik de toe-
wijding en onwankelbare trouw, die ge in al deze moeilijke jaren bewe-
zen hebt, bewonder en dankbaar waardeer, behoef ik niet te zeggen. […]
Voor Mevrouw ben ik meer dan gelukkig, want het gevoel van machte-
loosheid, haar van dit leed te bevrijden, heeft me meer gedrukt dan ik
mocht uiten. Moge het ons allen gegeven zijn, het groote doel dat we
dan eens met vertrouwen, dan eens in wanhoop in ons dragen, te verwe-
zenlijken. De rest is stof – stof – en nog eens stof, zooals een Spaansch
Kardinaal op zijn grafsteen liet beitelen.’199

Nu de dreiging van strafvervolging geweken was en zijn eer niet meer
op het spel stond, bleek Kröller opeens geen enkele moeite te hebben om
zich over te geven aan de financiers van zijn onderneming. Helene en hij
sloten als beherend vennoten een akkoord met Müller & Co, waarbij zij
bijna al hun resterende bezittingen overdroegen aan de firma. Dat was
uiteindelijk nog een heleboel. Mede door de erfenissen van zijn broers
bestond deze uit een aanzienlijke portefeuille aan beleggingen variërend
van aandelen in kleine banken, een rusthuis voor militairen, ijsclubs,
roei- en toneelverenigingen tot een participatie in restaurant Saur in
Den Haag. Ook zaten er nog privéaandelen in van de in liquidatie verke-
rende graan- en vleesbedrijven van Müller.Kröller bleek daarnaast nog
voor zo’n tachtigduizend gulden aan particuliere hypotheken te bezit-
ten in de buurt van Hilversum, afkomstig uit de erfenis van zijn oudste
broer.200

Kröller en zijn echtgenote kregen voor de rest van hun leven een sala-
ris van zestigduizend gulden, wat nog altijd riant was voor die tijd, maar
verbleekte bij hun vroegere inkomstenniveau. Kröller werd niet ontsla-
gen. Niet alleen omdat dat waarschijnlijk lastig was bij een beherend
vennoot, maar ook omdat men bang was dat hij zich tegen de onderne-
ming zou keren. Kröller moest zich daarom tot zijn tachtigste aan de on-
derneming verbinden, waarna hem een pensioen van veertigduizend
gulden wachtte. Modelboerderij De Harscamp was het enige bezit dat
de familie mocht behouden. Maar deze werd wel in onderpand ge geven
aan de obligatiehouders van Müller & Co, voor het geval de onderneming
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alsnog failliet zou gaan.201 In ruil voor het resterende miljoen aan gewone
aandelen, waarvan de waarde al jaren twijfelachtig was, kregen Anton
en Helene nu ‘uitgestelde aandelen b’, een waardeloos papieren recht
zonder stemrecht dat in plaats was gekomen voor hun afgeschreven ka-
pitaal.202

Voor Bob Kröller pakte de surseance van de familieonderneming wel
heel onvoordelig uit. Hij had hoge schulden aan de firma, onder meer
veroorzaakt door het feit dat hij nog steeds zijn vroegere Parijse vrien-
din onderhield. Waarom hij haar altijd is blijven doorbetalen is onduide-
lijk. Hijwoonde nu, wederom zonder medeweten van zijn moeder, in de
Weis sen bruchstraat in Den Haag samen met een gescheiden Duitse
vrouw.203De schuld van Bob Kröller aan Müller & Co werd nu bepaald op
180 duizend gulden, die hij uit zijn nieuwe inkomen moest terugbeta-
len. Bobs salaris bedroeg voortaan tienduizend gulden per jaar.204

Bij Müller & Co rekende Van der Beugel tevens definitief af met de za-
kelijke erfenis van Anton Kröller. Was er in de eerste drie crisisjaren door
Kröller zelf al voor meer dan tien miljoen aan waarde afgeboekt, in 1933
kwam daar nog eens bijna 22 miljoen bij. Inclusief afgeschreven vorde-
ringen daalde daarmee het balanstotaal van Müller & Co van 67,5 mil-
joen gulden in 1929 naar twintig miljoen in 1933.205

Preferente aandeelhouders van Müller & Co, met in totaal 24 miljoen
aan geïnvesteerd vermogen, waren hun geld kwijt. Voor hen waren de al
even waardeloze ‘uitgestelde aandelen a’. De obligatiehouders bleven
evenmin gespaard. Voor hun ruim 18 miljoen gulden aan leningen kregen
zij iets meer dan vijf miljoen aan aandelen en zes miljoen aan nieuwe,
laagrentende obligaties, die in de toekomst zouden delen in eventuele
winst. Beleggers in Müller & Co verloren in 1934 in totaal ruim dertig
miljoen gulden.206

Tegenover het beleggend publiek verdedigden de leden van de raad
van advies van Müller & Co – Kröller was hier niet meer bij – met verve
het bereikte akkoord met de familie. Ze moesten wel, ze hadden zichzelf
ook jaren in de luren laten leggen door de beherend vennoot. Kritische
vragen werden daarbij door vooral Van der Beugel, architect van het re-
organisatieplan, behendig gepareerd. Tegen klagers die wilden weten
hoe het zat met het beleid van de firma in de roemruchte periode vóór
1926, werd botweg gezegd dat zij destijds hun zegje hadden moeten doen
en bovendien toen alle gelegenheid hadden gehad ‘om zich tot zeer be-
hoorlijke prijzen van hun bezit in het Müller-concern te ontdoen’. Dat
was immers ‘het eenige juiste middel […] om hun vertrouwen in het con-
cern op te zeggen’.207Wel gaf Van der Beugel toe dat lang niet alle verlie-
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zen van de laatste jaren uit de crisis waren voorgekomen. Om er vervolgens
laconiek aan toe te voegen: ‘Er zijn indertijd fouten gemaakt, zooals over -
alwel fouten worden gemaakt.’208

Anton en Helene Kröller werden ook privé door de raad van advies in
bescherming genomen. Vragen over hoge uitkeringen in het verleden
aan de familie ten koste van beleggers, nota bene eerder een van de stok-
paardjes van Van der Beugel, werden nu ontkennend beantwoord.209

Het verblijf in Wassenaar was ‘nog slechts een kwestie van tijd’ en boven-
dien betaalde de familie Kröller volgens de raad van advies ‘volkomen
raisonnabele bedragen’ voor het gebruik van het onroerend goed van de
firma. Het was onwaar. De Kröllers betaalden geen huur.210 Kritiek dat
de raad van advies ‘te slap’ zou zijn opgetreden tegen Anton Kröller
werd simpelweg afgewimpeld met de tekst: ‘Men heeft reeds weder de
millioenen zien schemeren, die nu eenmaal altijd om het Müller-concern
hebben gezweefd.’Om vervolgens te concluderen: ‘Dr. A.G. Kröller heeft
practisch gesproken alles wat hij buiten zijn bezit aan gewone aandelen
der Commanditaire Vennootschap bezat, geofferd.’211

Anton en Helene Kröller kwamen met de schrik vrij. Hun kunstcol-
lectie en hun persoonlijke reputatie waren gered. Beleggers waren in to-
taal – de verliezen van de jaren twintig opgeteld bij die uit 1934 – zo’n 85
miljoen gulden aan ingelegd vermogen armer. Omgerekend tegen de
huidige geldwaarde is dat bijna 700 miljoen euro. 212 Lodewijk Pincoffs
zou er met zijn vijftien miljoen in 1879, eveneens geïndexeerd, een keer
of vier zijn hoed voor moeten afnemen. Dat maakt de val van het Müller-
concern waarschijnlijk tot een van de allergrootste beleggingsdebacles
uit de Nederlandse geschiedenis.
Maar om daarmee Anton Kröller nu simpelweg af te serveren als een

bedrijfseconomische brokkenpiloot is te gemakkelijk. Hij bevond zich in
goed gezelschap. De Nederlandsche Handel-Maatschappij maakte even -
eens in 1934 gigantische verliezen bekend, veroorzaakt door problemen
met suikerzaken in Indië en koersdalingen op de beurs. De bank moest
driekwart van haar kapitaal afschrijven, wat neerkwam op zestig mil-
joen gulden. Karel van Aalst trad toen terug als president-directeur.213

Ook Van Aalst had in 1925 een privélandgoed gekocht bij Hoevelaken en
daar door architect Van Nieukerken een neoclassicistisch kasteeltje laten
neerzetten. Net als Anton Kröller behield ook hij na de reorganisatie van
de bank zijn luxueuze woongelegenheid. De privésituatie van de twee
jarenlange rivalen stak schril af bij die van knsm-topman Ernst Hel -
dring, wiens rederij in de jaren dertig eveneens in grote financiële pro-
blemen kwam. Hij verloor privé zo veel geld tijdens de crisis dat hij zijn
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patriciershuis aan de Amsterdamse gracht moest verruilen voor een – nog
altijd riant – appartement aan de Lairessestraat.214

Het is overigens onjuist te denken dat al het geld van beleggers bij
Müller & Co was opgegaan aan luxe van de familie Kröller, aan privé-
landgoederen en kunstaankopen. Van de 85 miljoen gulden die verloren
werd, moest ruim vier worden toegeschreven aan boekverliezen op het
onroerend goed in Wassenaar en op de Veluwe. Aan auto’s, personeel,
modelboerderijen kan daar rustig over de jaren nog eens drie miljoen
bij worden opgeteld.215 De uitgaven aan kunst bedroegen zo’n twee mil-
joen gulden in totaal.216 Helene Kröller had van haar man altijd een be-
perkt budget gekregen, dat rechtstreeks gerelateerd was aan de inkom-
sten uit de firma. De laatste piek vond plaats in 1928 toen Anton zichzelf
nog een grote winstuitkering vanuit de firma toebedeelde en de teke-
ningencollectie van Van Gogh kocht. (Afb. viii) Relatief waren de uitga-
ven van de familie Kröller aan kunst echter niet hoog. Monopolisten als
Willem van der Vorm, D.G. van Beuningen en Henri Deterding, privé
veel vermogender dan de Kröllers, hadden in de loop der jaren aanzien-
lijk meer geld uitgegeven aan schilderijen.217 Deterding schonk na Het
Straatje van Vermeer nog meermaals een aantal kostbare oude meesters
aan het Rijksmuseum en het Mauritshuis.218 D.G. van Beuningen kocht
alleen al bij kunsthandelaar Goudstikker tussen 1916 en 1940 voor drie
miljoen aan schilderijen, waaronder een Titiaan van bijna een kwart mil -
joen.219 Van Beuningen en Willem van der Vorm, wiens collectie eveneens
een aantal oude meesters omvatte, schonken in 1939 hun verzamelingen
aan het Museum Boymans in Rotterdam.220

In totaal was er dus zo’n tien miljoen gulden uitgegeven aan privéza-
ken. Maar tussen 1918 en 1926 werd de familie Kröller ook voor meer dan
drie miljoen aangeslagen voor belastingen, al is onzeker of die bedragen
ook daadwerkelijk betaald werden. De rest van de 85 miljoen aan verlo-
ren kapitaal was grotendeels zoekgemaakt door roekeloos investerings-
beleid. De verkopers van mijnconcessies in Algerije, Frankrijk en Chili,
van grond en graan in Argentinië, en de advocaten in Chili en Frankrijk
die voor hem processen voerden om de alleenheerschappij over ertsmij-
nen, hadden waarschijnlijk het meeste plezier beleefd aan de avonturen
van Anton Kröller. Ook de Rotterdamsche Bank, die er uiteindelijk, mede
dankzij Arie van Hengel, zonder kleerscheuren vanaf kwam, had jaren-
lang veel geld aan het Müller-concern verdiend.
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18
Revanche

Anton Kröller bleef ook na 1934 formeel beherend vennoot bij de cv
Mül ler & Co en commissaris van de werkmaatschappij nvMüller & Co.
De vergaderingen van de raad van advies en raad van commissarissen
van beide vennootschappen bleef hij trouw bezoeken, alsof er niets ge-
beurd was. De activiteiten van holding Müller & Co werden nu vrijwel
allemaal overgeheveld naar de nv, waarvan Guus Lodeizen en Sam van
Deventer samen directeur werden. Max van der Beugel, bleef lid van de
raad van advies, werd eveneens commissaris bij de nv en bemoeide zich
nu intensief met het financiële beleid van de onderneming.1

Guus Lodeizen saneerde Kröllers vroegere onderneming met de botte
bijl. Onder zijn leiding werd W.H. Müller & Co drastisch ingekrompen.
Het bedrijf beperkte zich nu weer tot de oorspronkelijke activiteiten erts -
handel en scheepvaart, precies zoals naamgever Wilhelm H. Müller het
vijftig jaar eerder had bedacht. Lodeizen maakte korte metten met alles
wat niet dienstbaar was aan de bedrijfsvoering, zoals Arie van Hengel dat
tien jaar eerder ook al had geprobeerd.
Als eerste verhuisde het hoofdkantoor van het prestigieuze Lange

Voor hout in Den Haag terug naar het Willemsplein in Rotterdam, waar
de scheepvaartafdeling altijd gevestigd was gebleven. De luxueuze Haag -
se burelen werden voortaan verhuurd aan de Staat der Nederlanden.2

Ook het Holland House in Londen, de grote kantoorkolos van de hand
van Berlage, dat ooit het hypermoderne vlaggenschip van Müller & Co
had moeten worden, werd na veel omhaal verkocht. Met fors verlies wel-
teverstaan, want Kröllers idee van het moderne kantoorpand was mis-
schien visionair geweest, in de tussentijd was er in Londen veel bijge-
bouwd. Bovendien had het gebouw een onpraktische indeling. Het was
destijds om het hoekpand van Bunge & Co heengebouwd, omdat het
graanhandelsbedrijf op het laatste moment besloot niet met Kröller en
zijn projectontwikkelingsplannen mee te doen. De koppige ondernemer
had desondanks zijn bouwplannen doorgezet. Ooit gebouwd voor 2,5 mil -
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joen gulden verwisselde het Holland House nu voor omgerekend slechts
anderhalf miljoen van eigenaar.3

Lodeizen wist ook de verkoop van het kuuroord en de mineraalwater-
bronnen van Heinrich Mattoni in Karlsbad, het troetelkindje van Sam
van Deventer, te forceren. Jarenlang had de laatste de raad van advies van
Müller & Co aan het lijntje weten te houden met steeds weer nieuwe be-
loftes, en ook nu weer zou het beroemde hotel Kempinski in Berlijn be-
langstelling hebben. Lodeizen reisde slechts één keer samen met Van
De venter naar Praag, schakelde de Nederlandse gezant ter plaatse in,
waarna het kuuroord verkocht werd aan de rijke Tsjechische prins Lob -
kowicz, gevallen adel uit de Habsburgse tijd.4

Ook van de laatste restanten van de graanactiviteiten van Müller & Co
werd onder Lodeizens bewind afscheid genomen. Het belang van twee
miljoen in de Rosenbaum Grain Corporation in Chicago leek nog even
te kunnen worden terugverkocht aan oprichter Emanuel Rosenbaum.
Deze werd, vanwege zijn omstreden rol bij een graanschandaal eind ja-
ren twintig, in het Amerikaanse tijdschrift Time op dat moment weinig
subtiel omschreven als ‘a loud baldish jew […] sincerely disliked by many
a grain broker for his personality and methods’.5 Kröllers vroegere gele-
genheidszakenpartner raakte echter in ernstige financiële problemen
en ging failliet, waardoor de investering van Müller & Co alsnog volle-
dig afgeboekt moest worden.6

Waar Anton Kröller zelf vroeger altijd met zijden handschoenen was
aangepakt, durfden de leden van de raad van advies nu eindelijk ook kri-

Guus Lodeizen.
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tiek te uiten op zijn beleid. Toen voor de derde maal de Koninklijke Hol -
landsche Lloyd met staatssteun gered moest worden, vroeg voorzitter
Walrave Boissevain naar geruchten in Amsterdam, dat Müller & Co zich
jarenlang ten koste van de lijn op Zuid-Amerika had verrijkt door mid-
del van niet-marktconforme cargadoorscontracten. Het was dezelfde
kritiek die Müller & Co eerder bij de Maatschappij Zeeland kreeg en het
was Kröller ten voeten uit. Linksom of rechtsom wist hij altijd weer een
weg te vinden om geld, van beleggers of van de staat, naar Müller & Co
door te sluizen, om het vervolgens deels aan zichzelf uit te keren. Kröller
toonde zich zwaar gepikeerd over deze kritiek, die hij ‘ongegrond’ noem -
de, en na enige discussie concludeerde hij het slechts korzelig: ‘Van de op -
merkingen blijft niets over.’7 Niet veel later zou echter blijken dat onder
directie van Müller & Co de pensioen- en spaarfondsen voor het personeel
van de khl vakkundig geplunderd waren, waardoor ontslagen werk ne -
mers het nakijken hadden.8

Ook goedbedoelde adviezen van commissaris Kröller werden door-
gaans door de nieuwe leiding van het bedrijf in de wind geslagen. Be halve
toen hij in 1935 de directie aanraadde om de tijdelijk overtollige liquidi-
teiten te beleggen in goud. De Nederlandse economie leed nog altijd sterk
onder het strenge economische beleid van minister-president Colijn,
die halsstarrig weigerde de gulden te devalueren. Inmiddels waren ook
de Belgen overgegaan tot depreciatie van hun munt. Voor Kröller was
dat laatste aanleiding te denken dat het rigide Nederlandse beleid niet
lang meer kon standhouden. De Nederlandse havens zouden immers
nu nog sterker te lijden krijgen onder de concurrentie met Antwerpen.9

Mogelijk beschikte Kröller door zijn diplomatieke contacten hier over
voorkennis. Het voorstel werd door Theodor Max van der Beugel in de
raad van commissarissen sterk bekritiseerd en als ‘speculatie’ aange-
merkt. Hij stemde tegen. Maar de andere leden lieten zich door Kröller
overtuigen, en het voorstel, dat inderdaad niet anders aangemerkt kan
worden dan speculatie, werd aangenomen, en een halfjaar later werd de
gulden inderdaad gedevalueerd.10

Kröller hield zich verder bij Müller & Co nog maar met één ding be-
zig. Het bijeenhouden van zijn persoonlijke erfgoed. Hij wilde koste wat
kost voorkomen dat De Hoge Veluwe ooit aan de veilingmeester zou wor -
den uitgeleverd. Voor Lodeizen en Van der Beugel was het zesduizend
hectare grote landgoed echter niet meer dan een waardeloze investering
die nog altijd jaarlijks twintigduizend gulden aan exploitatieverlies op-
leverde. Zij wilden er eindelijk van af.11 Onder druk van de nieuwe lei-
ding nam Kröller nu contact op met Pieter van Tienhoven, een neef van
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zijn vroegere bankier bij de Rotterdamsche Bank, die voorzitter was van
de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De vereniging had
een aantal maanden eerder al verzocht het landgoed open te stellen voor
het publiek, wat korte tijd later tegen de heffing van een bescheiden en-
treegeld gebeurde.12

Pieter van Tienhoven had weliswaar serieuze belangstelling voor de
aankoop van De Hoge Veluwe, maar niet voor het oorspronkelijke idee
van de Kröllers om hun kunstschatten op het landgoed tentoon te stel-
len. Bij Natuurmonumenten lag de nadruk op flora, fauna en recreatie.
Van Tienhoven stelde dan ook voor dat Sint Hubertus een hotel zou wor-
den. Interesse voor exploitatie was al getoond door twee nabijgelegen
uitspanningen.13 Voor de Kröllers was dat laatste idee onverteerbaar,
maar de druk vanuit Müller & Co om de onderhandelingen voort te zet-
ten was groot.
Anton Kröller ging de besprekingen op dubbelhartige wijze aan, en

dat merkte Van Tienhoven onmiddellijk. Terwijl het initiatief voor het
eerste gesprek van Kröller was uitgegaan, zei deze al meteen zich niet vrij
te voelen om over De Hoge Veluwe te onderhandelen, omdat er tevens
plannen zouden bestaan om een autorenbaan op het landgoed aan te
leggen. Dit idee kwam van een aantal avontuurlijke heren uit de buurt
van Arnhem. Bij een volgende ontmoeting zei Kröller echter weer ‘niets
van autobanen te weten’. En in december 1934 nodigde hij Van Tien ho -
ven uit om tussen kerst en Oudjaar een aantal dagen op het landgoed te
komen logeren. Hij schreef toen: ‘Van harte hoop ik dat, nu er schoon
schip is, U De Hoge Veluwe in de hand wilt nemen.’14

Maar Kröller bleek inderdaad weer eens dubbelspel te spelen, want
be gin 1935, terwijl hij nog volop in onderhandeling was met Natuur mo -
numenten, vond hij plotseling een nieuw potje geld. Dat wil zeggen, Van
Tienhoven, die meende bijna overeenstemming met Kröller te hebben
bereikt, had aan minister van Financiën Oud gevraagd om hem een goed -
kope lening te verstrekken voor de aankoop van De Hoge Veluwe. Deze
vroeg zijn thesaurier-generaal Van Doorninck om advies. Van Door -
ninck, die als ambtenaar heel goed was met Kröller, was toevallig ook
verantwoordelijk voor de liquidatie van de Nederlandsche Uitvoer Maat -
schappij (num), een relict uit de Eerste Wereldoorlog, destijds door mi-
nister Treub opgericht om Kröllers macht als ‘distributiedictator’ te bre-
ken. De numbezat enige miljoenen aan vermogen die nog niet in ’s Rijks
schatkist waren beland. Besteding was niet aan parlementaire goedkeu-
ring onderhevig.15

Voor Kröller boden de num-gelden een geheel nieuw scenario. Als de
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regering bereid was deze aan hem ter beschikking te stellen, in plaats
van aan Van Tienhoven, had hij Natuurmonumenten helemaal niet meer
nodig. Dan kon hij het plan dat hij al in 1933 met Van Doorninck had uit-
gewerkt, namelijk dat er op het landgoed tevens een museum zou ver -
rijzen, weer ter hand nemen. Helene Kröller had ondertussen al een be-
zoek gebracht aan Henri Marchant, minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen (ok&w), die veel voelde voor het oorspronkelijke plan.
Samen met zijn secretaris-generaal Gerrit van Poelje bezocht hij in janu -
ari 1935 twee dagen lang het landgoed en liet zich overtuigen van het
ideaal van Helene om cultuur en natuur op De Hoge Veluwe te vereni-
gen. Marchant nam vervolgens de leiding over en wist het kabinet te
over reden tot aankoop van het landgoed.16

Het resultaat was dat Kröller tijdens de vergadering van de raad van
advies van Müller & Co eind februari 1935 plotseling het voorstel van
Natuurmonumenten van tafel veegde en bruusk stelde dat er ‘in de num-
plannen voor verhuring van St. Hubertus geen plaats is’. Hij beweerde
nu dat het jachthuis hierin ‘als museum’ was gedacht, wat onzin was,
daar leende het huis zich helemaal niet voor. De vraagprijs van het land-
goed was inmiddels gezakt van één miljoen naar 820 duizend gulden.17

Tegenover Van Tienhoven, die maximaal zes ton wilde betalen voor De
Hoge Veluwe, deed Kröller er plotseling het zwijgen toe.18 Ondertussen
had zich ook shv-topman Frits Fentener van Vlissingen bij Müller & Co
gemeld om zijn belangstelling voor het landgoed kenbaar te maken,
maar deze liet tegelijkertijd weten geen bod te zullen uitbrengen zo-
lang de gesprekken met de regering liepen.19

Op 26 april 1935 werd landgoed De Hoge Veluwe, waar in 1922 al ruim
3,5 miljoen gulden in geïnvesteerd was in grond en gebouwen, voor
slechts acht ton verkocht aan de Stichting Het Nationale Park De Hoge
Veluwe.20 De num verstrekte daartoe een hypothecaire lening. Sint Hu -
ber tus bleef een particulier jachthuis, waarin Anton en Helene Kröller
tot hun dood mochten blijven wonen. Op dezelfde dag schonk de
Kröller-Müller Stichting haar collectie aan de Staat der Nederlanden,
vertegenwoordigd door Henri Marchant persoonlijk, onder de voorwaar-
de dat de overheid het museum naar het laatste ontwerp van Henry van
de Velde alsnog zou realiseren.21

Bij Natuurmonumenten voelde men zich weliswaar bekocht door het
dubbelspel dat Kröller had gespeeld, maar uiteindelijk liepen de ideeën
over de exploitatie van het landgoed te sterk uiteen. Natuur monu men -
ten bedankte dan ook, ondanks aandringen van het ministerie, beleefd
voor een bestuurspositie in de stichting.22 Kort erna trad Henri Marchant,
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die bij de oprichting voorzitter van De Hoge Veluwe was geworden, af
als minister omdat hij zich heimelijk tot het katholieke geloof had be-
keerd, wat zijn positie als vrijzinnig democraat onhoudbaar maakte.23

Marchant werd opgevolgd door de veel minder meegaande chu’er
Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne, die in 1934 als minister van Sociale
Zaken al geweigerd had om staatssubsidiëring van De Hoge Veluwe in
heroverweging te nemen.24 Hij voelde zich ook nu geenszins verant-
woordelijk voor de erfenis van zijn voorganger, met wie hij persoonlijk
bepaald ook nog eens een slechte verstandhouding had. Slotemaker
kwam binnen de begroting niet verder dan een bedrag van tienduizend
gulden per jaar dat de Staat bereid was bij te dragen aan de toekomstige
exploitatie van het Kröller-Müller Museum.25 Het landgoed was dus
weliswaar verkocht, maar de bouw van het grote museum was daarmee
definitief een illusie geworden.
Het was de Amsterdamse bankier Fritz Mannheimer die de Kröller-

Müller Stichting vervolgens de nodige financiële middelen verschafte
voor bouw en exploitatie van een museum. Mannheimer was tijdens de
Eerste Wereldoorlog vanuit Duitsland naar Nederland gekomen en had
zich verdienstelijk gemaakt bij de verstrekking van allerhande buiten-
landse staatsleningen, met name aan zijn voormalige vaderland.26 Als
firmant van het Amsterdamse filiaal van de Duitse bank Mendelssohn &
Co was hij tijdens de crisisjaren ook een belangrijke steunpilaar voor
premier Colijn geworden, voor wie hij in allerlei landen goud aankocht
om devaluatie van de gulden te voorkomen.
Vanwege zijn opzichtige levensstijl was de joodse Mannheimer niet

onomstreden. Hij woonde in een protserige villa met navenante inrich-
ting in de buurt van het Amsterdamse Rijksmuseum, reed in een Rolls
Royce, rookte opzichtig havanna’s, en vertoonde zich, hoewel hij getrouwd
was, graag met wisselend vrouwelijk schoon bij openbare gelegenheden.
Kortom, Fritz Mannheimer was een parvenu en het Neder landse esta -
blish ment trad hem dan ook als zodanig tegemoet. Opmerkelijk genoeg
deed Anton Kröller een heleboel dingen hetzelfde als Frits Mann hei -
mer. Ook hij had ooit een opzichtige villa in het Van Stolkpark laten
bouwen, hij rookte sigaren en verplaatste zich tot voor kort in een Rolls
Royce. Kröller vertoonde zich echter zelden in het openbaar, en al hele-
maal niet met vreemde vrouwen. Bovendien had hij het voordeel dat hij
geen jood was.
Anton Kröller had al sinds de oprichting van Het Nationale Park De

Hoge Veluwe in 1935 contact met Mannheimer over problemen die de
laatste ondervond bij zijn naturalisatieverzoek. De nsb voerde er zelfs
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actief campagne tegen. Het mes sneed voor de twee zakenlieden aan
twee kanten. Mannheimer had ogenschijnlijk geld in overvloed. Kröller
kon de joodse bankier een dienst bewijzen met zijn goede ingangen op
regeringsniveau. Mannheimer onderstreepte daarbij tegenover Kröller
zijn belangrijke rol als goudmakelaar voor de Nederlandse regering.
‘Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen noch sagen, dass ich mit Herrn
Snouck [Hurgronje] anlässlich einer eventuellen Goldsendung von 100
Millionen Gulden von Belgien nach Holland erneut gesprochen habe,
und es dürfte sich empfehlen, dass Sie mit Herrn Snouck und dann
eventuell auch mit Herrn Marchant sprechen, damit die Sache nunmehr
wieder aufgegriffen wird.’27

Marchant, die als minister van ok&w op zich niets met het naturalisa-
tieverzoek had uit te staan, zette zich vervolgens aan een memorandum
voor zijn ambtsgenoot van Justitie, waarin hij de campagne tegen
Mannheimer grotendeels wist te reduceren tot antisemitische laster.28

In de maanden daarna werd de druk op de gulden en daarmee de rol van
Mannheimer als hoeder van de gouden standaard alleen maar groter,
waardoor ook premier Colijn zich persoonlijk begon te bemoeien met
de kwestie-Mannheimer.29 Zeker is ook dat er daarna uitgebreid contact
was tussen Kröller en Marchant over het naturalisatieverzoek van
Mannheimer, waarbij de eerste de juridische formaliteiten op zich nam,
en de laatste het politieke traject trachtte te beïnvloeden.30 Marchant
sprak er in februari 1936 over met zijn – sinds kort – katholieke partijge-
noot en Kamervoorzitter Ruijs de Beerenbrouck, die overigens vlak daar -
na overleed.31 In ruil voor de hulp bij het verkrijgen van het Nederlan -
der schap schonk Mannheimer via zijn bank Mendelssohn & Co in twee
etappes driehonderdduizend gulden aan de Kröller-Müller Stichting.
Henri Marchant concludeerde in februari 1936 in een brief aan Helene
Kröller tevreden: ‘Fritz is de ware redder uit de nood.’32 Sam van De ven -
ter nam als secretaris van de stichting de gelden dankbaar in ontvangst
en stemde met het ministerie van Financiën af dat er wederom geen
schenkingsrecht over de giften betaald hoefde te worden.33

Architect Henry van de Velde was ondertussen ook weer op het toneel
verschenen en ontwierp nu voor Helene een ‘tijdelijk museum’ dat maxi -
maal zeventigduizend gulden zou kosten.34 Minister Slotemaker de
Bruïne bleek toen ook bereid binnen de werkverschaffing arbeiders ter
beschikking te stellen voor de bouw van het museum, maar eiste dan wel
dat de eigendom van het gebouw op termijn aan de staat zou komen.
Bovendien hield hij de familie Kröller aan hun toezegging hun schilde-
rijenverzameling te schenken, al werd het museum nu veel kleiner dan
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voorheen, waardoor de Staat der Nederlanden uiteindelijk voor maar
heel weinig geld eigenaar van de kunstcollectie werd.35

Anton lukte het in die tijd om een van de laatste ontbrekende puzzel-
stukken toe te voegen aan De Hoge Veluwe. Sinds 1913, toen hij het noor-
delijke deel in kleine en grotere lapjes bijeen had gesprokkeld, zat er een
groot hiaat aan de noordwestzijde van het landgoed. Het waren de per-
celen van de familie Van Haersolte en van kinderarts Alexander Voûte
die tevergeefs geprobeerd hadden de afsluiting van de weg Hoenderloo-
Otterlo te voorkomen. Voûte had destijds zelfs expliciet in zijn testa-
ment laten opnemen dat zijn grond nooit aan Anton Kröller verkocht
mocht worden. Voûte was echter in 1922 kinderloos gestorven en zijn
34-jarige neef Alexander, bioloog en leraar op de hbs in Bandoeng, was
nu eigenaar van het landgoed.
Formeel hadden de belemmeringen die Voûte sr. tegen overdracht had

opgeworpen hun werking verloren. De Hoge Veluwe was immers niet
meer in handen van Anton Kröller, maar van een stichting die gefinan-
cierd werd door de staat. Maar in werkelijkheid trad Voûte jr. de laatste
wil van zijn oom met voeten. Want het was Anton Kröller met wie hij
hoogstpersoonlijk onderhandelde over de overdracht. In ruil voor zijn
bereidwillige medewerking kreeg Voûte jr. een directeurschap van het
Nationale Park aangeboden. Eveneens hoogstpersoonlijk beijverde Kröl -

Plattegronden van De Hoge Veluwe.
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ler zich bij het ministerie van Koloniën om eventuele bezwaren tegen de
vervroegde repatriëring van Voûte weg te nemen. In de zomer van 1938
kon Kröller tevreden een nieuw stuk grond aan zijn landgoed toevoe-
gen.36

Nu de bouw van het museum op de Veluwe beklonken was, werd ook
landgoed Groot Haesebroek in Wassenaar te koop aangeboden. Kröller
had er ooit ruim een miljoen gulden van beleggers in geïnvesteerd, maar
was nooit bereid geweest de grond commercieel te ontwikkelen. Hij had
het liever voor zichzelf gehouden, al zette hij het wel voor het dubbele
bedrag op zijn balans.37 Nadat de panden van Müller & Co aan het Lange
Voorhout aan de Staat verhuurd werden, was de kunstverzameling tij-
delijk naar Wassenaar verhuisd. In de prachtige Franse tuin rondom de
villa werden beelden uit de collectie tentoongesteld. Het geheel was
zelfs nog even een toeristische trekpleister geworden.38

Met de verkoop van Groot Haesebroek bemoeide Kröller zich niet.
Dat liet hij over aan de nieuwe directie van Müller & Co. Belangstelling
was er genoeg voor de duinterreinen in Wassenaar, maar de prijs die
men wilde betalen was laag. Even ging het gerucht dat Henri Deterding
de koper was, maar het bleek een andere succesvolle zakenman te zijn.39

Daniël Wolf was bijna veertig jaar jonger dan Kröller maar had een verge-
lijkbare carrière. Ook hij had zijn succes deels te danken aan zijn schoon -
vader, en successievelijk geld verdiend in de koloniën, met de handel in
dwarsliggers, en met ruilhandel in de naoorlogse internationale finan-
ciële chaos. Wolf had veel vermogen vergaard met de ruil van Brazi li aan -
se koffie tegen Poolse spoorrails en zou nog veel geld verdienen aan wa-
penleveranties voor de Spaanse Burgeroorlog. Ook deze zakenman was
een verwoed kunstverzamelaar.40 Daniël Wolf maakte van de voormalige
villa van de familie Kröller zijn nieuwe woonhuis. Op het uitgestrekte
landgoed ontwikkelde hij een achttien-holes golfbaan, vandaag de dag
het thuis van de Koninklijke Haagsche Golf & Countryclub.41 Ver moe de -
lijk betaalde Wolf niet meer dan vijf ton voor het gehele landgoed met
opstallen.42

De familie Kröller verhuisde in 1937 definitief met hun personeel naar
het donkere jachthuis Sint Hubertus op De Hoge Veluwe. Vooral voor
Anton was dat geen onverdeeld genoegen. Hij was zeer gesteld op zijn
privédomein en gruwde van het feit dat bezoekers van het park voor de
ramen samendrongen om naar binnen te kijken. Het was voor hem als
trotse zakenman de ultieme vernedering. Onmiddellijk richtte hij in de
kelder van het huis een tweede werkkamer in waar hij zich, zodra de eer-
ste bezoekers verschenen, terugtrok.43
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Nu zijn erfgoed was veiliggesteld, leek voor Kröller eindelijk een rus-
tiger tijd aan te breken. Hij besteedde soms zelfs tijd aan zijn kleinkin-
deren. Hij nam ze in het weekend mee naar het circus in Arnhem.44 Soms
wandelde hij met ze van Sint Hubertus naar de koffiekar op het landgoed,
die uitgebaat werd door een geheelonthoudersechtpaar. Hij noemde de
rijdende uitspanning schertsend ‘Café de Paris’.45

Commissariaten bezat Kröller nauwelijks meer, in ieder geval niet
vergeleken bij zijn hoogtijdagen in de jaren twintig. Toen had hij er der-
tig. De economische crisis had de kaarten opnieuw geschud in het Neder -
landse bedrijfsleven.46 Ondernemingen waren ten onder gegaan of door
de koersval plotseling een interessante overnamekandidaat geworden.
Veel raden van commissarissen werden daardoor in de jaren dertig op-
nieuw samengesteld met nieuwe belanghebbenden. Ook Kröllers verza-
meling was op die manier drastisch uitgedund.
De commissariaten bij Wilton-Fijenoord en de Holland-Amerika Lijn

werden al eerder genoemd. Bij de Graan Elevator Maatschappij was Kröl -
ler in 1927 teruggetreden. De Rotterdamsche Bank verliet hij in 1931.47

Tegenover zijn diplomatieke vriend Willem van Eysinga, die ver van het
bedrijfsleven afstond, hield Kröller echter de schijn op nog altijd een
druk bezet man te zijn. In het voorjaar van 1939 zei hij tegen hem: ‘Voor
einde mei heb ik nog weinig kans op rust – balansbesprekingen, jaarver-

Het totaal aantal commissariaten van Anton Kröller (voor details zie Bijlage iii).
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gaderingen – den gewonen “rigmarole” van het zakenleven in het voor-
jaar.’48Maar feit was dat hij toen nog slechts aanzat bij de ver gaderingen
van de Staatsspoorwegen, de Heidemaatschappij, klm, de Nederland -
sche Scheepshypotheekbank en Hoogovens.49

Ook aan zijn lidmaatschap van de Raad van Bijstand van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken was in de eerste helft van de jaren dertig een
einde gekomen. Het idee van minister Van Karnebeek was geweest dat
de grote zakenlieden van Nederland hun kennis ten behoeve van de bui-
tenlandse politiek inzetten, dat zij hun belangen naar voren konden
brengen, maar dat door de gezamenlijkheid een al te grote belangenver-
strengeling voorkomen zou worden. Dat laatste fenomeen was echter
nooit uitgeroeid en iemand als Kröller schaamde zich daar ook allerminst
voor.50

Na het uitbreken van de crisis werd de Raad van Bijstand opgeheven,
en de Economische Raad opgericht, bedoeld om de moeilijkheden het
hoofd te bieden, en ressorterend onder het ministerie van Economische
Zaken. Ook de buitenlandse economische politiek verschoof toen rich-
ting Be zui denhoutseweg.51 Aanvankelijk werd door de ambtenaren nog
voorgesteld om alle leden van de Raad van Bijstand integraal te laten op-
nemen in de Economische Raad, maar de nieuwe directeur-generaal
Hans Max Hirschfeld adviseerde anders. Het grootste deel van de namen,
waar onder die van Anton Kröller, werd van de lijst afgevoerd. Zij werden
‘in de tegenwoordige economische constellatie niet objectief genoeg’
bevonden. De Economische Raad bestond uiteindelijk grotendeels uit
hoog leraren en oud-politici.52 In de tweede helft van de jaren dertig wer-
den wel weer subcommissies van het nieuwe raadgevende gremium inge-
steld,waarin ook een aantal Nederlandse captains of industry zitting kreeg,
maar Anton Kröller was daar niet meer bij.53

Kröllers belangrijkste maatschappelijke functie was in de tweede helft
van de jaren dertig vooral zijn lidmaatschap van de Rijn vaart commissie,
waarvoor hij nog altijd vaak in het Palais du Rhin in Straats burg te vinden
was. Hij was in 1931 zelfs voorzitter van de Nederlandse delegatie gewor-
den.54 Formeel werd binnen de Rijnvaartcommissie door de grote West-
Europese landen al sinds 1924 gewerkt aan een nieuwe overeenkomst
voor het internationale beheer van de waterwegen, die in de wandelgan-
gen de Akte van Straatsburg werd genoemd. Maar werkelijke overeen-
stemming werd nooit bereikt, want behalve Frank rijk kon niemand leven
met de voorstellen, waarbij een groot deel van de nationale soevereini-
teit over de rivieren en kanalen zou worden verplaatst naar supranatio-
naal niveau. Onder leiding van Kröller was Nederland een notoire nay-
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sayer, die meestal zelfs niet eens bereid was om een voorstel in overweging
te nemen. Desondanks wist hij, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog,
bij alle partijen de indruk te wekken dat Nederland er alles aan deed om
hen tegemoet te komen, zelfs bij de Fransen. Het leverde Kröller, die
door zijn diplomatieke collega’s ‘grooten tact’ werd toegedicht, eind
1929het commandeurschap in het Franse Legion d’Honneur op.55

In de loop van de jaren dertig begonnen de grote continentale spelers
rond de Rijn echter hun eigen economieën steeds meer te beschermen
en nam de bereidheid tot internationale samenwerking verder af. De
Duitsers beschermden hun eigen havens al sinds het einde van de jaren
twintig door middel van hun Seehafenausnahme Tarife.56 En na de machts-
overname lapten de nazi’s in toenemende mate internationale afspraken
aan hun laars. De Duitsers bleven weliswaar voorstander van vrije door-
voer zoals vastgelegd in de Akte van Mannheim, maar wensten daar bij
voorkeur bilaterale afspraken over te maken.57

Als gevolg daarvan was Kröller nog in 1933 als Nederlands regerings-
vertegenwoordiger afgevaardigd naar een scheepvaartconferentie in
Duis burg, omdat Nederlandse binnenschippers daar bij de verdeling
van vracht steeds vaker achtergesteld werden bij hun Duitse collega’s.
Aan zijn echtgenote rapporteerde hij daarbij cynisch dat hij het gevoel
had dat Hitler zich tot schutspatroon van de Duitse Rijnschippers had
opgeworpen.58 Kröller was echter zeer gekant tegen de eenzijdige maat-
regelen van de Duitsers en het lukte hem na lang onderhandelen een ak-
koord tussen de Nederlandse en de Duitse schippers tot stand te bren-
gen, waarbij de vrachtverdeling weer op evenredige basis plaatsvond.59

In 1936 leek het er nog even op dat er toch een nieuwe Rijnvaart over -
eenkomst tot stand zou komen, maar onder leiding van Kröller gooide
Nederland weer roet in het eten. De reden was dat nu de Fransen een
Surtaxe d’Origine et d’Entrepot invoerden, die doorvoer naar hun land via
een niet-Franse haven aan belasting onderwierp. Antwerpen werd daar-
bij echter als Franse haven aangemerkt, waardoor Amsterdam en vooral
Rotter dam benadeeld werden. Nederland weigerde akkoord te gaan.
Vlak daarna stapte Duitsland met in zijn kielzog Italië uit het suprana-
tionale overleg. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg
werd daarmee gereduceerd tot een schertsvertoning.60

Met de Fransen wist Kröller uiteindelijk nog wel tot een akkoord te
komen. Op 3 april 1939 tekenden Nederland, België en Frankrijk na lang
onderhandelen een overeenkomst, waarbij naast Antwerpen ook Neder -
landse havens uitgezonderd werden van de gewraakte Franse surtaxe.61

In diplomatieke kringen werd het akkoord wel het ‘Protokol Kröller’
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genoemd, en hij ontving er het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nas -
sau voor.62 Zelf bleef Kröller er bescheiden onder, zoals men dat van hem
gewend was. ‘Klaarblijkelijk kan men van het Rijnvaartcommissariaat
ook zeggen: “Il mène á tout”,’ schreef hij aan zijn vroegere medecom -
mis saris Van Eysinga. ‘Gaarne had ik gezien dat zij die, naast mij, veel
van het werk hebben verricht en geestelijk het medevaderschap kunnen
reclameeren, in de onderscheiding hadden kunnen deelen.’ Hoewel
Kröl ler de versierselen graag in ontvangst nam, meende hij dat de mees-
te eer toekwam aan de liberale voorman Ben Telders, hoogleraar Volken -
recht in Leiden en opvolger van Van Eysinga als Nederlands gedelegeerde
bij de Rijnvaartcommissie. ‘Vooral Prof. Telders heeft met zijn helderen
kijk en uitgebreide kennis, veel tot het succes bijgedragen. […] Gelukkig
is hij niet van jaloersche natuur en weet hij wel, hoe zeer wij allen tegen
hem opzien.63

Maar zijn bescheidenheid was, zoals wel vaker, een tikje vals, want
Kröller wist heel goed dat zijn bijzondere onderhandelingsvaardig heden
hier wel degelijk een belangrijke rol hadden gespeeld. De tegenprestatie
van Nederland was namelijk geweest dat een groot krediet aan België
verstrekt zou worden, met de totstandkoming waarvan Kröller zich in-
tensief bemoeide. Een leidende rol als bankier bij het arrangeren van de
lening gunde Kröller aan Fritz Mannheimer. Zo regelde hij nu eenmaal
zijn zaken en greep altijd alles in elkaar.64

Door zijn Rijnvaartcommissariaat kwam Kröller nog altijd veel op
het ministerie van Buitenlandsche Zaken. Het was sinds de oorlog en ze-
ker nadat zijn onderneming in problemen was geraakt, een tweede

Telegram van Fritz
Mannheimer aan
Anton Kröller.
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thuis voor hem geworden en had een steeds belangrijkere plaats in zijn
leven ingenomen. Kröller was vanwege zijn humor en doortastendheid
een graag geziene figuur op het departement. Zijn onomwonden, nuch-
tere taalgebruik was een verademing voor de doorgaans zo omzichtig
formulerende diplomaten. Kröller, die zijn tijd zelden besteedde aan
niet-functionele bezigheden, was zelfs toegetreden tot een diplomatie-
ke eetclub die geregeld in Den Haag bijeenkwam.65

Kröllers belangrijkste vriend in diplomatieke kringen was, naast Van
Eysinga, secretaris-generaal Aarnout Snouck Hurgronje, die tevens lid
was van het College van Regenten van de Kröller-Müller Stichting. Van
Eysinga was ook de initiatiefnemer van een uitgebreid diner ter gele-
genheid van Kröllers 75ste verjaardag op 1 mei 1937. Hij nam contact op
met Helene om in het grootste geheim met haar de genodigden af te
stemmen. Zij was laaiend enthousiast over het idee. Het deed haar waar-
schijnlijk denken aan haar eigen verrassingsdiner in juni 1914 toen haar
man tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau werd onderschei-
den. ‘Hoe meer ik over Uw plan nadenk […] hoe meer het mij toelacht en
wat ik zoo bizonder prettig vind is dat het geheel buiten mijn man om-
gaat en hij er niets van vermoedt.’66

Graag hielp ze Van Eysinga bij de samenstelling van het gezelschap
en gaf ze haar immer hooghartige oordeel over de namen op de genodig-
denlijst. Zo sneuvelde onmiddellijk en begrijpelijkerwijs het wat onno-
zele voorstel van Van Eysinga om bankier Karel van Aalst uit te nodigen.

Willem van Eysinga. Aarnout Snouck Hurgronje.
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Maar ook de Engelse zakenman en oud-minister Eric Geddes werd door
Helene van de lijst geschrapt. ‘Onder ons gezegd en gezwegen [is] Ged -
des wel een goede vriend gebleven maar [hij] staat niet meer op hetzelf-
de niveau als in den tijd toen hij zoo vaak bij ons aan huis kwam. Jammer
van den overigens zoo capabelen man!’ Liberaal Joseph Limburg, jaren-
lang Kröllers politiek adviseur, mocht wel komen, maar ook hij kreeg
van Helene een veeg uit de pan, omdat hij ‘zich zeer retiré gehouden’
had ‘in de moeilijke tijden’. ‘Maar ook ik zou hem vragen, want al is hij
geen held, hij is toch altijd een verdienstelijk landgenoot en als zoo -
danig schat mijn man hem zeer. Aan tafel zal hij zeker ook geen “Spiel -
verderber” zijn.’67

Uiteindelijk verraste een gezelschap van een kleine twintig man de
jarige Kröller in hotel De Oude Doelen in Den Haag. Gastheer was zijn
oude vriend Thom Fruin, die nog altijd commissaris was bij de Rotter -
damsche Bank. Advocaat Gerhard Nauta was er ook. Uit de Maasstad
waren verder alleen kolenhandelaar en reder D.G. van Beuningen en
Herman Crommelin van de Rotterdamsche Lloyd gekomen. Bankier
K.P. van der Mandele was verhinderd. Willem Westerman was kort er-
voor overleden, maar had nooit op de lijst van potentiële genodigden
gestaan. Kröller had hem na het debacle met de Rotter damsche Bank
nooit meer gezien.
Tekenend voor Kröllers toenmalige sociale omgeving was dat de rest

van het gezelschap volledig uit diplomatieke kringen afkomstig was,
zoals minister van Buitenlandse Zaken Andries de Graeff, secretaris-ge-
neraal Aarnout Snouck Hurgronje, diens voorganger Rudolf Patijn en
Eelco van Kleffens, toen nog chef van de afdeling Diplomatieke Zaken.
Vanzelfsprekend was Ben Telders er, evenals de hoge ambtenaren Schaep -
man en Schlingemann, beiden betrokken bij de Rijnvaartcommissie. Ook
thesaurier-generaal Anton van Doorninck, met wie hij de laatste jaren zo
intensief had onderhandeld over de verkoop van zijn Veluwse landgoed,
was van de partij. Zelfs de Duitse gezant Julius von Zech-Burkersroda
was uitgenodigd, maar die kwam alleen even een glaasje wijn drinken.
Ook Sam van Deventer en Kröllers jongste zoon Bob mochten bij het di-
ner aanzitten.68

Als klap op de vuurpijl verraste Van Eysinga zijn ruim vijftien jaar ou-
dere vriend met een uitgebreide levensbeschrijving – vergezeld van een
slecht gelijkend, getekend portret – in het Franstalige juridische tijd-
schrift Grotius, waarin hij hem bijkans de hemel in prees. Het artikel gaf
vooral aan hoe anders Kröller zich kon gedragen als hij zich in een min-
der competitieve omgeving bevond en zijn persoonlijke belang niet op



612

het spel stond. ‘Il electrise son entourage,’ schreef Van Eysinga lyrisch.
‘Een handdruk en enkele woorden met zijn glimlach zijn voldoende om
de moraal van anderen weer op te wekken. Hij wordt nooit kwaad. [...]
Als hij ergens binnentreedt, brengt hij vrolijkheid mee. Zijn kwinkslagen
zijn beroemd.’69 Kröller was volgens Van Eysinga ‘très discret’, cijferde
zichzelf weg en was nooit uit op persoonlijk succes. In de internationale
politiek ging het om grotere kwesties en was er nu eenmaal geen per-
soonlijke tegenstander die afgetroefd moest worden.
De verdiensten van Anton Kröller voor zijn vaderland tijdens de

Wereldoorlog noemde Van Eysinga in het artikel ‘inestimables’, en ook
nadien had zowel Nederland als de Volkenbond kunnen profiteren van
zijn vernuft. Hij prees vooral Kröllers heldere, onbevooroordeelde geest
en zijn doorzettingsvermogen. Kröller was de man die altijd voor ieder
probleem een oplossing wist te verzinnen – ‘l’homme de l’oeuf de
Colomb’. Een man met grote leiderschapskwaliteiten, die de uitwerking
van details aan anderen overliet, aan wie hij overigens wel hoge eisen
stelde. Op Kröller kon men bouwen als een huis.70

Anton Kröller was verguld met het artikel en reageerde op zijn be -
kende, ingetogen wijze. ‘Ge hebt mij meer dan in het zonnetje gezet,’
schreef hij een paar dagen na zijn verjaardag aan Van Eysinga. ‘En niet
eens een “in memoriam”, maar bij levende lijve! Ge zoudt mij op mijn
ouden dag nog ijdel maken, maar nu ik zie, hoe mijn vrouw mij dit alles

Menu van het jubileumdiner. Rechts  getekend portret van Anton Kröller bij het artikel
van Van Eysinga.
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ook zoo van harte gunt, verheug ik mij zonder ingetogenheid.’ Het diner
noemde Kröller een ‘overgetelijken avond’. De samenstelling van het ge-
zelschap was voor hem een teken dat de grote schandalen rond zijn be-
drijf hem niet persoonlijk waren blijven aankleven. ‘Meer dan alles
heeft mij de spontaniteit van dit vriendenbewijs, maar daarnaast ook de
buitengewoon gezelligen toon van ons samenzijn getroffen en zoo zijn
daarmede ook de sporen van geleden leed voor goed uitgewischt.’71

Van Eysinga verbond aan die laatste opmerking nog de conclusie dat
het misschien een mooi moment zou zijn om een bedrijfsgeschiedenis
te laten vervaardigen van W.H. Müller & Co. Kort daarvoor was ook een
wel zeer luxueus uitgevoerde achtdelige serie gedenkboeken verschenen
van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, waarin het gees te lijk
vaderschap ten onrechte uitsluitend aan Anton Kröller was toegeschre-
ven. Van Eysinga legde zijn ingeving voor aan Sam van Deventer, die zei
het idee toe te juichen, maar direct begreep dat al het werk weer op hem
zou neerkomen en derhalve geen enkel initiatief ondernam. De roem-
ruchte, maar onfortuinlijke geschiedenis van de eens zo machtige han-
delsonderneming W.H. Müller & Co werd nooit geschreven.72

Terwijl Anton Kröller met veel genoegen de huldeblijken in ontvangst
nam, was op de Veluwe de bouw van het Kröller-Müller Museum, zoals
het was gaan heten, in volle gang. Sam van Deventer had van zijn chef
een lijst met dwingende instructies gekregen – bijna iedere regel begin-
nend met ‘zoo snel mogelijk’ – wat er allemaal moest gebeuren om het
‘overgangsmuseum’, zoals Kröller het halstarrig bleef noemen, te reali-
seren.73 Vanaf zijn nieuwe adres aan de Westerkade in Rotterdam moest
Van Deventer alle zaken coördineren tussen het ministerie van Arbeid,
Nijverheid en Handel, dat onder de werkverschaffingsregeling de kosten
voor de arbeiders droeg, en bouwbedrijf Dura dat het werk uitvoerde.74

Voor de perfectionistische Helene Kröller betekende de bouw van het
museum, net als bij alle eerdere pogingen, een nieuwe aanslag op haar
zenuwen. Er was maar een heel krap budget waardoor een aantal van
haar ideeën niet verwezenlijkt kon worden. Voor haar ideaal om een sier -
tuin om het museum te laten aanleggen was bijvoorbeeld geen geld.75

Haar leeftijd, inmiddels 69, begon haar ook parten te spelen. In het
voorjaar van 1938 kreeg ze, zoals haar echtgenoot het noemde een ‘ner-
vous breakdown’. Aan Willem van Eysinga schreef hij: ‘Ze had te veel van
haar krachten gevergd in verband met Museum, rupsenmisère in de
bosschen, meeningsverschillen onder de deskundigen: in een woord ze
was op.’ Helene Kröller werd opgenomen in het Diaconessenziekenhuis
in Arnhem waar ze twee maanden verbleef.76 Daar sliep ze dagen achter-
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een, voor het eerst zonder slaappillen. ‘Het is alsof zij een achterstand
heeft in te halen,’ schreef Kröller aan Van Deventer. Aan de andere kant
had hij het gevoel dat ze nu eindelijk in staat was haar levenswerk los te
laten en in handen van anderen te geven, iets waar hijzelf nooit enige
moeite mee gehad had. ‘Ik heb den indruk, dat ze innerlijk “sich damit
abgefunden hat” en nu ook begrijpt, dat vooral dingen, die eerst later
tot hun recht komen, aanplantingen etc. aan anderen moeten – en ook
kunnen worden overgelaten.’77

Anton bezocht zijn echtgenote trouw tweemaal daags in het zieken-
huis. Om tien uur ’s ochtends meldde hij zich aan haar bed, waar hij haar
de ochtendkranten voorlas. Helene was vooral geïnteresseerd in de be-
richten uit Duitsland en Oostenrijk. Op de terugweg liet hij zich door
zijn chauffeur afzetten aan de rand van het park en liep dan in een uur
terug naar Sint Hubertus. ‘Altijd een prachtwandeling,’ schreef hij aan
Sam van Deventer die in Berlijn zat. ’s Avonds om zes uur haalde hij de
avondkranten bij het station en herhaalde zich hetzelfde ritueel.78

Samen met hun zoon Bob luisterden Anton en Helene in februari 1938
in het ziekenhuis naar de toespraak van Adolf Hitler. ‘We hadden de ra-
dio halverwege in M’s slaapkamer en hebben 2½ uur aandachtig geluis-
terd,’ schreef hij. ‘Het laatste deel werd wel erg gestoord, men zegt door
Moscou, doch was toch nog goed verstaanbaar en dat was gelukkig, want
het grootste – eerste deel – was met zijn vele cijfers wel interessant.’79 De
opkomst van nazi-Duitsland bracht bij Helene en Anton Kröller verschil-
lende gevoelens naar boven. Als geboren Duitse zag Helene in Hitler
vooral een man die de eenheid en kracht in haar vernederde vaderland
zou kunnen herstellen. Zij las Mein Kampf en luisterde urenlang via de
radio naar de opening van de Rijksdag in 1933. Toen de mogelijkheid
zich eind jaren dertig voordeed om Hitler op een partijbijeenkomst in
München persoonlijk te ontmoeten, nam zij de uitnodiging van harte
aan. Hoewel ze weinig op had met het fanatisme van de nazi’s raakte ze
gaandeweg zo overtuigd van de goede invloed van Hitler, dat ze zichzelf
in 1936 tegenover een Duitse kennis als ‘unbedingt national-sozialistisch
eingestellt’ omschreef.80

Ook Anton had belangstelling voor de opkomst van het nationaal -
socialisme. Tijdens reizen naar Duitsland bezocht hij samen met Helene
af en toe zelfs een lokale nazibijeenkomst.81 Maar met de hoogdravende
retoriek van Hitler had Kröller niet veel uit te staan.82 Als lid van de
Industrie Club in Düsseldorf kreeg hij in 1932 wel een uitnodiging om
een toespraak van Hitler bij te wonen, maar het is onwaarschijnlijk dat
hij deze ook daadwerkelijk bezocht.83
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Kröller bekeek de opkomst van het nazisme met veel meer distantie
dan zijn echtgenote, maar ook vooral vanuit zakelijk perspectief. Als
economisch diplomaat en aanhanger van de vrijhandel ergerde hij zich
aan het toenemende protectionisme van de Duitsers. Nog tijdens de
laatste vergadering van de Raad van Bijstand had hij zich daarover zeer
negatief uitgelaten. Kröller meende dat Nederland, dat veel meer uit
Duits land importeerde dan andersom, zijn onderhandelingspositie te
weinig benutte. Kröller was daarbij veel kritischer dan bijvoorbeeld Frits
Fentener van Vlissingen, die inmiddels eigen kolenmijnen in Duitsland
bezat en meer begrip had voor de Duitse economische beschermings-
maatregelen.84

Als zakenman in – betrekkelijke – ruste sloeg Kröller met scepsis ga-
de hoe Hitler steeds sterker door de Duitse grootindustriëlen omarmd
werd.85Toen zijn zakenvriend Paul Reusch, nog altijd topman van Gute -
hoffungshütte, hem in 1936 enthousiast berichtte over de opmars van de
nazi’s in zijn land, was Kröller kritisch. Hij maakte zich grote zorgen om
de ontwikkelingen in de internationale politiek en schreef: ‘Die Zukunft
der grösseren Welt bleibt unklar und deutet mehr auf Katastrophen als
auf Wiedergeburt.’86

Antisemitisch was Anton Kröller zeker niet. Daarin verschilde hij even -
eens van zijn echtgenote, die zich in haar brieven nog wel eens placht te
bedienen van de destijds salonfähige, denigrerende typering van joden,
zoals wel tijdens de Eerste Wereldoorlog was gebleken.87 Ook de kinde-
ren van Helene en Anton konden nog wel eens op stigmatiserende be-
woordingen betrapt worden. Zo schreef Bob zijn vaders tegenslag in de
graanhandel in de jaren twintig toe aan het feit dat ‘speculatie zo’n ver-
leiding is’ en men voor ‘in- en verkoop dikwijls op joden aangewezen
is’.88 De oudste zoon Toon, intussen een fanatiek nsb’er, maakte het nog
veel bonter. Als ‘gewestelijk propaganda-inspecteur’ op de Veluwe leek
hij zich aanvankelijk tegen een al te sterk antisemitisme te verzetten.
Hij schreef aan het hoofdkantoor van de nsb dat hij het verkeerd vond
om socialisten, kapitalisten of communisten die toevallig joods waren,
op hun etniciteit aan te vallen. Maar een vriend van het oude volk kon
Toon Kröller bepaald niet genoemd worden, want hij concludeerde even
verderop: ‘De ons hinderlijke joden kunnen we wel opruimen, wanneer
de beweging aan het bewind is.’89

Bij Anton Kröller sr. was daarentegen geen spoor van antisemitisme
te ontdekken. Dat paste ook niet bij zijn kosmopolitische stijl en instel-
ling. Bovendien liet hij zich – mits er geen bedreiging van uitging – in
woord en geschrift zelden of nooit negatief uit over personen. Kröller
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had gedurende zijn werkzame leven juist heel veel zaken gedaan met
 joden. Vooral in de graan- en ertsexport vanuit Oekraïne.90 Tijdens de
oorlog was hij vanwege zijn handelsgeest en uiterlijk door Engelse diplo-
maten zelf meermaals voor jood aangezien.
Begin jaren dertig, toen hij nog stevig in het zadel zat bij Müller & Co,

had Kröller van dichtbij meegemaakt hoe in Duitsland zijn vroegere za-
kenvrienden het leven en werken meer en meer onmogelijk gemaakt
werd. In 1933 schreef hij daarover aan Van Eysinga: ‘Wij worden in de za-
ken overstroomd door aanvragen om hulp uit Joodsche kringen, met wel-
kewij sedert vele, vele jaren in relatie staan. De wereld is niet alleen dom
maar wreed geworden. Wat hebben we dit anders gedacht!’91

Kröller doelde hiermee onder meer op het Berlijnse ertshandelsbedrijf
Rawack & Grünfeld van zijn oude zakenrelatie Felix Benjamin, waarin
Müller & Co al jaren een tienprocentsbelang bezat. Om de anti-Joodse
maatregelen in Duitsland te ontgaan, werd in 1934 met hulp van Müller
& Co een Nederlandse vennootschap opgericht, die aan het Willems -
plein domicilie vond, en waaraan een deel van het Duitse bedrijf werd
overgedragen. Twee van Benjamins jongere compagnons verhuisden toen
naar Den Haag.92

Woedend was Kröller vervolgens geweest toen Guus Lodeizen in 1935
besloot om de nieuwe vennootschap te gebruiken om een samenwer-
kingsverband in onder te brengen, dat hij had gesloten tussen Müller &
Co, Rawack & Grünfeld en de Franse ertshandelsfirma Dewisme & Bouil -
lant. Kröllers grieven hadden trouwens niets te maken met het feit dat
Rawack & Grünfeld een joodse onderneming was, maar hij was nog al-
tijd van mening dat de ertshandel van Müller & Co een neutraal bedrijf
zou moeten blijven, dat in oorlogstijd zijn handen vrij had. Door de sa-
menvoeging van de belangen raakte Müller & Co in zijn ogen de zeggen-
schap over haar eigen ertshandel kwijt.93

Maar Kröller teerde hier op oude roem, want de rol van Müller & Co
als onafhankelijk ertshandelaar was al jaren eerder gemarginaliseerd ge -
raakt. Door de concentratietendens in de industrie bezaten steeds meer
staalbedrijven eigen mijnen of sloten direct contracten met de grote mijn -
eigenaren. De verkoop van de Blötbergmijn aan de Duitsers en de Alge -
rijnse mijnen aan de Zweden waren onderdeel van deze trend geweest.
Kröller had daarna nog wel geprobeerd via aandelenbezit zijn agentuur
voor de Franse en Algerijnse mijnen veilig te stellen, maar begin jaren
dertig kwamen de meeste van deze vertegenwoordigingen in handen
van de Franse ertshandelsfirma Dewisme & Bouillant, waar Kröllers
vroegere, frauderende directeur Gustave Müller-Nico naartoe was over-
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gestapt, met medeneming van zijn beste handelaren.94 De vertegen-
woordiging door Müller & Co van het Zweedse mijnbedrijf Trafik aktie -
bolaget Grängesberg-Oxelösund voor Duitsland werd in 1936 opgezegd.
Voor Engeland was dat al in 1930 gebeurd.95Daar waren wel enkele nieu-
we vertegenwoordigingen voor in de plaats gekomen, zoals die van een
Zuid-Afrikaanse mangaanmijn, maar Müller & Co raakte in de loop van
de jaren dertig het grootste deel van haar ijzerertsagenturen kwijt.96

Guus Lodeizen had echter weinig uit te staan met Kröllers nostalgi-
sche herinneringen aan zijn tijd als neutrale ertshandelaar. Hij bekeek
de zaak puur bedrijfseconomisch. Het dure kantoor van Müller & Co in
Parijs aan de Quai d’Austerlitz kostte de firma alleen al jaarlijks veertig-
duizend gulden.97 De raad van advies negeerde de mening van Kröller
dan ook en steunde de nieuwe beherend vennoot, die als enige doel had
de verliezen van de firma te beperken.98 Maar op dit soort strategische
zaken had Kröller toch echt een betere kijk dan Lodeizen en hij zou al
heel snel gelijk krijgen. Want de aandelen Rawack & Grünfeld waren in
de jaren twintig niet alleen bij Müller & Co beland, maar ook bij Zweed -
se investeerders. Toen de nazi’s onder het vierjarenplan van Göring be-
sloten de ertsvoorziening in hun land te arisieren, vroegen zij de eigenaren
van de aandelen deze over te dragen aan het staalbedrijf van Friedrich
Flick, die zijn concern in dienst had gesteld van het regime.99

De Zweden, die nog altijd meer dan 70 procent van hun ertsexport
naar Duitsland verscheepten, bleken daar onmiddellijk toe bereid.100 De
Rotterdammers tekenden echter bezwaar aan en kochten zelfs nog aan-
delen bij van andere joodse aandeelhouders, waaronder die van Kröl lers
oude vriend Felix Benjamin.101 Maar Müller & Co bleef in de minder-
heid, en had allengs niets meer te zeggen binnen de Frans-Duits-Neder -
landse ertshandelscombinatie, precies waar Kröller voor gewaarschuwd
had.102 Onder grote druk van de nazi’s verkocht Müller & Co de aandelen
Rawack & Grünfeld eind 1938 aan Mitteldeutsche Stahlwerke ag, een
dochter van het Flick-concern.103 De jongere joodse partners van Rawack
& Grünfeld mochten daarna van de nazi’s nog vijf jaar op agentuurbasis
voor hun vroegere bedrijf blijven werken.104 Ook Felix Ben jamin bleef
niet gespaard voor de naziterreur. Hij stierf in 1943 op 72-jarige leeftijd
in het concentratiekamp Theresienstadt.105

Zich expliciet associëren met Duitsland deed Anton Kröller ondanks
zijn deutschfreundliche imago zelden en zeker niet in de jaren dertig. Niet
dat Müller & Co geen Duitsgeoriënteerd bedrijf zou zijn geweest onder
zijn leiding, want dat was het ontegenzeggelijk. 60 procent van de in-
komsten kwam uit Duitsland en na de Eerste Wereldoorlog waren er
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veel Duitsers in dienst getreden. Op het inmiddels sterk uitgedunde
hoofdkantoor in Rotterdam waren het er nog altijd dertien, die samen
een kleine 20 procent van de bezetting uitmaakten. De filialen in
Batavia, Soerabaya en Semarang, in de jaren twintig opgericht om de
Duitse scheepvaartlijnen van vracht te voorzien, werden zelfs alle drie
geleid door Duitsers.106

Kröller sprak zich echter nooit openlijk uit voor of tegen Duitsland.
Daarbij acteerde hij geheel anders dan bijvoorbeeld Henri Deterding,
tot 1936 bestuursvoorzitter van de Koninklijke, die, uit angst voor het
bolsjewisme en teleurgesteld door zijn eigen financiële ervaringen met
joodse financiers als Mannheimer en de Rothschilds, een fervent aan-
hanger van Hitler was geworden, die hij ook financieel steunde.107 Ook
shv-topman Frits Fentener van Vlissingen was een uitgesproken vriend
van Duitsland. Hij werd midden jaren dertig voorzitter van de Neder -
lands-Duitse Vereniging, een instituut dat op Duits initiatief was opge-
richt en als doel had het versterken van de zakelijke banden tussen beide
landen. Van Vlissingen kreeg in 1937 de Orde van de Duitse Adelaar met
Ster voor zijn verdiensten als voorzitter van de Internationale Kamer
van Koophandel.108 Anton Kröller was in die tijd al helemaal volbehan-
gen met Nederlandse en buitenlandse onderscheidingen, waaronder dus
het Commandeurschap in de Orde van het Franse Legioen van Eer, maar
opmerkelijk genoeg ontbrak juist een Duits eerbetoon op zijn borst.109

Met de nsb ten slotte had Anton Kröller helemaal niets uit te staan. Hij
was nooit erg politiek geëngageerd geweest, en had nu ook geen enkel
belang om zich bij deze partij aan te sluiten. Veel reders en cargadoors
droegen de partij van Anton Mussert, die zich eind jaren twintig zo ver-
dienstelijk had gemaakt bij de torpedering van minister Van Karne beeks
wetsvoorstel om België een eigen aansluiting op de Rijn te geven, een
warm hart toe. Maar Kröller stond al jaren ver af van de dagelijkse prak-
tijk van het scheepvaartbedrijf en bijbehorende problemen met arbei-
ders en vakbonden in de Rotterdamse haven. Die had hij dertig jaar gele-
den, bij zijn verhuizing naar Den Haag, al achter zich gelaten. Boven dien
trok een partij als de nsb een type personen aan dat beneden Kröllers
 niveau lag.110

Kröllers zoon Wim daarentegen, sinds zijn vertrek bij Müller & Co
werkzaam bij cargadoorsbedrijf F.A. Voigt & Co in Rotterdam, maakte
snel carrière bij de nsb. De loopbaan van Kröllers oudste zoon Toon bij
de partij was echter maar van korte duur. Volgens de overlevering liep
hij in Barneveld samen met een kameraad te venten met de nsb-krant
Volk en Vaderland toen hij getroffen werd door een hartaanval. ‘Zon der
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eenig waarneembaar teeken viel hij plotseling met zijn gezicht op straat,’
schreef Kröller aan Willem van Eysinga. Een toevallig passerende arts
snelde te hulp, maar constateerde slechts de dood. ‘Een hartverlamming
had gelukkig zonder eenig lijden, het leven voor altijd stilgezet.’111 An -
ders dan later bij zijn zoon Wim, distantieerde Kröller zich niet van zijn
oudste zoon vanwege diens politieke overtuiging. Zijn rol binnen de
partij was waarschijnlijk te onbeduidend, het nazisme nog niet afschrik-
wekkend genoeg. Vader Kröller bedankte namens de familie voor de be-
langstelling bij de begrafenis, waaronder ook een aantal nsb’ers. Van
enig verzet tegen de wolfsangel die Wim op de grafsteen van zijn broer
had laten aanbrengen, blijkt ook niets. Maar met dit soort uitvoerende
zaken bemoeide Anton Kröller zich nu eenmaal nooit.112

Lang stilstaan bij het verlies van zijn oudste zoon deed hij in ieder ge-
val niet, want het Kröller-Müller Museum, werd juist op dat moment
geopend. Dat was voor zijn echtgenote ‘de beste troost gebleken, want
ze heeft het verdriet met berusting gedragen’.113 Kröller schreef nuchter:
‘Het leven is als een kaleidoscoop, want gisteren was het een groote dag,
die ten minste ouder verdriet over moeilijke dagen heeft uitgewischt.
Drie ministers, tientallen burgemeesters en directeuren van musea en
hoofdambtenaren van sociale zaken, finantien, waren er en allen meer dan
tevreden wat met aller medewerking was tot stand gekomen. Ook de
vrede tusschen de heeren Slotemaker de Bruïne en Marchant tot stand
gekomen deed de stemming goed. En nu herneemt het stil verdriet zijn
plaats, maar wie heeft ook gezegd dat leed een onmisbaar element van
het leven is?’114

Bij de opening van het museum was het niet Helene Kröller die het
woord voerde, daarvoor was ze nog te zwak. Anton nam voor haar de
honneurs waar en bedankte in de eerste plaats voor het ridderschap in
de Orde van de Nederlandsche Leeuw, dat zijn echtgenote bij deze gele-
genheid was toegekend. Ook minister Slotemaker van ok&w, die het
museum had geopend, kreeg van hem lof toegezwaaid voor zijn mooie
openingswoorden, maar meer ook niet. Kröller riep direct daarna in her -
innering hoe de eerste verbinding tussen regering en kunstverzameling
was gelegd door het opnemen van een vertegenwoordiger van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken in het bestuur van de Kröller-Müller
Stichting in 1928. Het was een compliment aan zichzelf, want het was een
meesterzet geweest die de collectie waarschijnlijk mede behoed had voor
de veilinghamer. ‘Een afzonderlijk woord van dank ook aan U, Mijnheer
Marchant, voorzitter van het Bestuur van het Nationale Park, die na
moeilijke donkere dagen, hoewel nooit van wanhoop, voor mijn vrouw
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de eerste lichtstraal heeft doen schijnen – een straal van schitterend licht,
die de geboorte van de verwezenlijking harer plannen in [de] naaste toe-
komst aankondigde.’ Het museum dat nu geopend werd omschreef Kröl -
ler als het ‘naar wij hopen tijdelijk omhulsel van de Rijks verzameling’.
De ontwerpen voor het grote museum van Henry van de Velde dat ooit
nog eens zou moeten verrijzen werden aan de gasten getoond.115

Dankwoorden waren er dan ook voor de architect vanwege de ‘veel -
zijdigheid en vaardigheid van zijn bouwkunst’, en voor kunstadviseur
Bremmer ‘den beproefden raadsman van mijn vrouw’. Ook bouwbedrijf
Dura, dat het museum had neergezet, werd uitdrukkelijk bedankt. Anton
Kröller bleef per slot van rekening een aannemerszoon. Geen expliciete
dank was er voor de ijverige organisator van dit alles, Sam van Deventer.
Hij werd nog altijd beschouwd als personeel.
Niet in de laatste plaats was er erkentelijkheid voor ‘de milde gevers,

vrienden van de Kröller-Müller Stichting’ voor ‘de oplossing van het fi-
nantieele vraagstuk, aan den bouw verbonden’. Kröller doelde onder
meer op Fritz Mannheimer, die zich onder de genodigden bevond.116 De

De opening van het Kröller-Müller Museum. Rechtsboven Helene Kröller-Müller 
en minister Slotemaker de Bruïne.
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lijst met zogeheten ‘Gulden Boekers’, personen die vijfhonderd gulden
of meer aan het museum schonken, was na diens schenking nog fors uit-
gebreid. Daarop stonden vooral veel oude zakenrelaties van Anton.
Bernhard Ruys van de Rotterdamsche Lloyd. H.F. Boersma, jarenlang
Kröllers vaste aannemer, maar gepasseerd bij de bouw van het overgangs-
museum. Het Duitse graanhandelsbedrijf Weil Hermanos, waarmee hij in
de Eerste Wereldoorlog kortstondig een Argentijns exportkartel gevormd
had. Lord Vestey, van het onfortuinlijke avontuur in bevroren vlees.
Daniël Wolf, koper van landgoed Groot Haesebroek. En Kröllers Rot ter -
damse notaris en advocaat Gerhard Nauta en diens compagnons.117

Ook de kinderen en kleinkinderen van Anton en Helene waren bij de
opening van het museum aanwezig.118 De verhouding met Helene jr. was
enigszins hersteld nadat ze haar moeder op haar ziekbed een aantal ma-
len had bezocht.119 Zij woonde met haar gezin inmiddels niet meer in Den
Haag. Haar vader had het huis aan de Van Oldenbarneveltlaan eveneens
in onderpand moeten geven aan Müller & Co en er moest nu huur betaald
worden.120 De familie Brückmann had haar intrek genomen in boerderij
Het Klaverblad op landgoed De Harscamp, het eerste buitenhuis van
Anton en Helene. Schoonzuster Truusje Kröller-Jesse, weduwe van broer
Toon, woonde met haar twee dochtertjes in een van de andere boerderij-
en. Samen met rentmeester Memelink bestierden de dames nu ieder een
deel van het boerenbedrijf, dat sinds de sanering eveneens onder controle
stond van Müller & Co. Geregeld kregen zij de boekhouder uit Rotter -

Helene en Anton Kröller bij het huwelijk van kleindochter Hildegard Brückmann. Geheel
rechts Helene Brückmann-Kröller met naast haar zoon Ernst en dochter Gertrud ‘Zusje’
Brückmann. Rechts Anton Kröller op bezoek bij Hildegard van Andel-Brückmann na de
geboorte van achterkleinzoon Noor van Andel jr.
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dam op bezoek die de kas kwam controleren.121 Paul Brückmann, die zijn
hele leven lang met weemoed bleef terugdenken aan die paar jaar dat hij
voor zijn schoonvader in de wolhandel in Argentinië had gewerkt, ver-
diende nu geld met de import van Duitse staalproducten in Den Haag.122

Anton en Helene Kröller waren ook weer gewoon aanwezig bij het hu-
welijk van hun oudste kleindochter Hilde Brückmann en bezochten
haar direct na de geboorte van hun eerste achterkleinkind.123

Anton Kröller mocht dan geen persoonlijke sympathie koesteren
voor de ideeën van Hitler, hij had er tegelijkertijd geen moeite mee de
opmars van het naziregime in zijn eigen voordeel aan te wenden. Dat
bleek toen hij in mei 1938 ontboden werd op het Reichs wirt schafts minis -
terium in Berlijn. De aanleiding was dat Sam van Deventer in 1937 als di-
recteur van werkmaatschappij nvMüller & Co ontslagen was, waardoor
Kröller de laatste invloed in zijn oude bedrijf kwijtraakte. Van Deventer,
die het slecht kon vinden met Guus Lodeizen, had stiekem geprobeerd
zichzelf het nieuwe agentschap van de Zuid-Afrikaanse mangaanmijnen
toe te eigenen.124 Ook bleek hij pogingen te doen om de Duitse scheep-
vaartlijnen die Müller & Co vertegenwoordigde, te overtuigen met hem
privé in zee te gaan. Lodeizen was juist op dat moment een aantal weken
ziek en commissaris Theodor Max van der Beugel zag zijn kans schoon
om Van Deventer, die in zijn ogen altijd weinig anders had gedaan dan de
mening van zijn leermeester vertolken, te ontslaan.125 Er was hem voor
de rest van zijn leven zestienduizend gulden per jaar geboden om vrij-
willig te verterekken, maar die had Van Deventer geweigerd.126 Kröller,
die van de werkelijke reden van Van Deventers ontslag onkundig werd
gehouden, was des duivels dat hij als commissaris van de werkmaat-
schappij niet geconsulteerd was. Hij was zijn vertrouweling in de direc-
tie kwijt, maar uiteindelijk kon hij niet anders dan zich bij het besluit
neerleggen.127

Kröller en Van Deventer lieten het er niet bij zitten en zonnen op
wraak. Daarbij maakten zij dankbaar gebruik van de plannen van de na-
zi’s om het maatschappelijke leven zoveel mogelijk te zuiveren van
joodse invloeden, zoals dat ook kort daarvoor bij Rawack & Grünfeld
was gebeurd. Sam van Deventer schreef een brief aan het Duitse minis-
terie van Economische Zaken in Berlijn waarin hij de indruk trachtte te
wekken dat Müller & Co in de voorgaande jaren de facto een joodse fir-
ma was geworden. Hij begon daarbij met een schets van de belangrijke
rol die Müller & Co in het verleden gespeeld had voor Duitsland en refe-
reerde aan de ‘deutschfreundlichen Einstellung der Führung der Firma’
en de verschillende ‘Vertrauensaufträgen seitens der Regierung’ waarmee
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Mül ler & Co door Duitsland tijdens de oorlog was belast. Hij liet daarbij
niet na zijn persoonlijke rol te onderstrepen. ‘Ohne sich der Selbst über -
schätzung schuldig zu machen, kann festgestellt weren, dass die Firma
sich des in sie gesetzten Vertrauens würdig erwiesen hat und dass sie al-
les tat, um ihre Geschäftsverbingen in Deutschland um die Weltkriege
und den späteren schweren Zeiten stetts mit Rat und Tat zu unterstüt-
zen.’ Van Deventer gaf als oorzaak van de vertrouwensbreuk tussen hem
en Kröller enerzijds en Lodeizen en Van der Beugel anderzijds, dat het
samenwerkingsverband tussen de Franse ertshandelaar Dewisme & Bouil -
lant, het Duitse Rawack & Grünfeld en Müller & Co zonder instemming
van de eersten tot stand was gekomen. Vervolgens probeerde hij de Duit -
sers ervan te overtuigen dat met de grote kapitaaldeelname van verzeke-
ringsmaatschappij Prudential en vooral diens Nederlandse vertegenwoor-
diger Theodor Max van der Beugel, de onderneming in werkelijkheid
door joden geleid werd. ‘Dieser ist Jude,’schreef Van Deventer over Van
der Beugel, ‘ein sehr tüchtiger Finanzmann und ausserordentlich ruhm-
und herrschsüchtig.’ Gezien de gewijzigde samenstelling van directie en
raad van advies zou de leiding van Müller & Co bovendien ‘nicht deutsch -
 freundlich eingestellt’ zijn. Van Deventer ging ervan uit ‘dass Berlin an-
gesichts der bekannten Einstellung in der Judenfrage auf die Dauer nicht
dulden wird, das deutsche Schiffahrts interessen durch Wm. Müller & Co
vertreten werden oder dass W.H. Müller & Co für Grund stoff be schaf fung
eine Vertrauensstelle des dritten Reiches im Auslande bildet.’128

Zijn voorstel kwam erop neer dat de nazi’s de zittende directie van
Müller & Co zouden dwingen Duitse of Duitsgezinde kapitaaldeelname
te accepteren in ruil voor behoud van de vertegenwoordiging van hun
rederijen en ertsleveranties aan de Duitse staalindustrie. Vanzelf spre -
kend had hij daarbij voor zichzelf en zijn vroegere patroon een plaats in
de directie in gedachten. Volgens Van Deventer zou onder dreiging van
verlies van 60 procent van de inkomsten van Müller & Co Van der Beugel
vanzelf buigen en de door hem vertegenwoordigde aandelen te koop
aanbieden. Voor het onwaarschijnlijke geval dat Van der Beugel aan zijn
positie zou vasthouden – ‘was zum Urinstinkt seiner Rasse in krassestem
Widerspruch stehen würde’ – had Van Deventer een nieuwe vennoot-
schap voor ogen waaraan de Duitse zaken van Müller & Co alsnog over-
gedragen zouden kunnen worden.129

Terwijl Van Deventer in Berlijn de Duitsers voor zijn snode plannen
probeerde te winnen, bekommerde Kröller zich aan het thuisfront zoals
gebruikelijk om het geld. In zijn eigen, Nederlandstalige memoranda,
die als basis hadden gediend voor Van Deventers venijnige pleidooi, ston -
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den veel minder racistische aantijgingen, al was het ook de Duitse taal die
de toon zo agressief maakte. Kröller schreef over Van der Beugel: ‘Deze
is Israeliet, zeer bekwaam financier en buitengewoon eer- en heersch-
zuchtig.’130

Anton Kröller probeerde in Nederland het kapitaal bijeen te brengen
waarmee het aandelenpakket van Prudential en Van der Beugel overge-
nomen kon worden. Paul Reusch van Gutehoffnungshütte bleek bereid
daarvoor ruim een miljoen beschikbaar te stellen. In Nederland was con-
tact gezocht met D.G. van Beuningen en Willem van der Vorm, die samen
met de Rotterdamsche Bank nog eens 2,5 miljoen gulden voor Müller &
Co op tafel wilden leggen.131 Zijn vroegere confrontatie met Van der Vorm
bij de Rotterdamsche Bank was Kröller allang vergeten. Hij had geld nodig
en dan heiligde het doel de middelen. Willem van der Vorm behoorde
inmiddels ook tot de ‘Gulden Boekers’ van het Kröller-Müller Museum.132

Müller & Co was voor investeerders ook weer een interessante onder-
neming geworden. De ergste verliezen waren achter de rug, er werden
in 1936 heel voorzichtig weer zwarte cijfers geschreven en zelfs heel kleine
beetjes dividend uitgekeerd. Dat was niet alleen te danken aan de deva-
luatie van de gulden, maar ironisch genoeg ook aan gestegen ertsomzet-
ten en scheepvaartactiviteit als gevolg van de bewapeningsprogramma’s
van de grote West-Europese landen.133 Ook de Spaanse mijnen van Müller
& Co, die door de crisis jarenlang stilgelegen hadden en daarna geplaagd
waren door grote arbeidsonrust voorafgaand aan de Spaanse Burger -
oorlog, herleefden toen Hitler en Franco in 1936 een pact sloten.134

Maar voor de Rotterdamse gelegenheidscombinatie was er nog een
andere belangrijke drijfveer om de macht in Müller & Co terug te ver-
overen. Voor de recente overname van de Koninklijke Hollandsche Lloyd
had Müller & Co een kleine hoeveelheid nieuwe aandelen uitgegeven en
geruild met de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Naast de Engel sen
werd daardoor de macht van Amsterdam bij het bedrijf steeds groter.135

Willem van der Vorm, met in zijn kielzog D.G. van Beuningen, trad in
die tijd vaker op als hoeder van het Rotterdamse economische erfgoed.
Zo redde hij in die tijd ook de Holland-Amerika Lijn uit handen van
Amsterdamse beleggers en bankiers, en gaf hij direct daarna opdracht
om, met steun van de benas een nieuw vlaggenschip, de Nieuw-Amster -
dam, te bouwen.136 Zijn poging om ook Wilton-Fijenoord uit handen van
hoofdstedelijke beleggers te houden mislukte. Willem van der Vorm was
bij Müller & Co vooral geïnteresseerd in Müllers bezit van de Konink -
lijke Hollandsche Lloyd, die hij eventueel zou kunnen samenvoegen
met de hal, net zoals Kröller dat in 1915 ook al eens geprobeerd had.
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Op vrijdag 13 mei 1938 werd Anton Kröller samen met zijn medebe-
stuurders Guus Lodeizen en Walrave Boissevain ontboden in Berlijn.
Daar werd het driemanschap ontvangen door Friedrich Bethke, chef van
de Rowak, de Rohstoffen- und Wahren-Einkaufsgesellschaft, verantwoorde-
lijk voor de grondstoffenvoorziening in nazi-Duitsland.137 Bethke en
zijn collega’s hadden ondertussen al een iets genuanceerder beeld van
de situatie bij Müller & Co gekregen. Daarvoor zorgde onder anderen de
Duitser Heinrich Hattingen. Deze was al dertig jaar in dienst bij Müller
& Co, meestentijds in Düsseldorf, en leidde sinds het vertrek van Gustave
Müller-Nico de ertshandel in Nederland.138

Hattingen was nu zo vriendelijk geweest om aan zijn landgenoten de
werkelijke reden van Van Deventers ontslag te onthullen en informeerde
hen daarnaast over diens verkeerde zelfbeeld en het volkomen gebrek aan
draagkracht dat deze binnen de onderneming bezat. Hij ging zelfs zover
Van Deventer als hoofdschuldige aan te wijzen voor het financiële debacle
midden jaren twintig.139 Van Deventer werd daarbij door de Duit sers om-
schreven als ‘eher diplomathischer Aesthet als robuster Kauf mann’.140

Ook Guus Lodeizen was ondertussen door de Duitsers gehoord en had
zich niet onbetuigd gelaten de loyaliteit van Kröller en Van Deven ter ten
opzichte van Duitsland sterk te nuanceren. Hij had Bethke verteld dat
in het verleden Kröller en Van Deventer de Duitsers bij ertsleveranties
ernstig hadden benadeeld door het vervalsen van facturen.141 Maar de
Duitsers vertrouwden op hun beurt Lodeizen weer niet. Zij omschreven
hem evenals Van der Beugel als ‘nach Frankreich hinneigend’ en hadden
inlichtingen ontvangen dat Müller & Co onder zijn leiding informatie
over Duitse ertsleveranties en de ontwikkeling van de oorlogsindustrie
aldaar doorgespeeld had aan de Fransen.142

Onafhankelijk van elkaar had zowel Anton Kröller als Guus Lodeizen
ondertussen tevens directeur-generaal Hans Max Hirschfeld bij het mi-
nisterie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, zoals Economische Zaken
nu weer was gaan heten, over de kwestie geïnformeerd. Deze nam de zaak
aanvankelijk niet al te hoog op en meende hier vooral ‘de aloude tegen-
stelling tusschen Rotterdamsche en Amsterdamsche belangen’ waar te
nemen. Aan het kabinet schreef hij: ‘Het betreft hier in de eerste plaats
een conflict in den boezem van een Nederlandsch concern, welk conflict
men voor een deel op buitenlandsch terrein is gaan uitvechten.’ Hirsch -
feld dacht dat Kröller vooral geïrriteerd was door het ontslag van zijn
vertrouweling. ‘De heeren Lodeizen en Van der Beugel stellen ander-
zijds alles in het werk, teneinde den Heer Kröller, wat zijn invloed betreft,
in de toekomst zoveel mogelijk te ecarteeren.’143
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In Berlijn kreeg de Nederlandse delegatie op 13 mei 1938 van Frie -
drich Bethke een lijst overhandigd met voorwaarden waaronder Müller
& Co zou kunnen blijven leveren aan de Duitse industrie en haar scheep-
vaartagenturen mocht behouden. De eerste eis luidde: ‘Nachweis einer
zuverlässigen gepoolten arischen Aktienmajorität.’ Oftewel, de meer-
derheid van de aandelen Müller & Co moest in Arische handen komen.
De leiding van de onderneming diende verder gezuiverd te worden van
joodse invloeden. Er moest een aantal Duitsers benoemd worden in de
leiding van zowel het erts- als het scheepvaartbedrijf, en er dienden in
het algemeen meer Duitsers in de organisatie te worden opgenomen.
Bethke liet ook nog expliciet weten de persoonlijke betrokkenheid van
Anton Kröller, tot wie hij waarderende woorden sprak vanwege zijn rol
in en na de Eerste Wereldoorlog, bij deze nieuwe constellatie zeer op
prijs te stellen.144

De eerste eis van de nazi’s kon zonder enige moeite ingewilligd wor-
den, want Kröller had Van der Beugel al vóór zijn vertrek gevraagd zijn
positie als commissaris op te geven.145 Voor de Amsterdamse effectenma-
kelaar moet het een uiterst pijnlijke aangelegenheid zijn geweest. Hij
was immers de man geweest die het in 1928 beleggers had weten te over-
tuigen het geplaagde Müller & Co een lening van vijftien miljoen gul-
den te verstrekken, waardoor de omstreden grootondernemer eindelijk
de Rotterdamsche Bank van zich had kunnen afschudden. Na het uit-
breken van de crisis begin jaren dertig was Van der Beugel weliswaar kri-
tisch geweest tegenover Kröller, maar tijdens de sanering in 1934 had hij
zich uiterst constructief en loyaal opgesteld. Vragen van beleggers over
het persoonlijk aansprakelijk stellen van de beherende vennoten had hij
weten af te wimpelen. De twijfelachtige transactie met de kunstcollectie
was nooit ter discussie gesteld.
Pijnlijk was het ook omdat het juist Van der Beugel was geweest van

wiens hand een jaar eerder een ingezonden brief in het Algemeen Han dels -
bladwas verschenen, waarin deze reageerde op dreigementen van de nsb
om na de gehoopte machtsovername de ‘overheersching van joden’ ook
in Nederland aan te pakken. Met wederom een heldere cijfermatige ana-
lyse toonde Van der Beugel aan dat er van joodse dominantie in het Neder -
landse bedrijfsleven in het geheel geen sprake was. Hij had het exact na-
geteld. ‘In onze Regeering is geen enkele joodsch minister,’ schreef hij.
‘In de Tweede Kamer zijn van de 100 leden slechts 3 joden […].Van de 20
grootste gemeenten is niet één jood burgemeester en van de 73 wethou-
ders zijn er 5 joden.’ Onder de 990 Nederlandse rechters bevonden zich
volgens Van der Beugels telling slechts 46 joden. Bij leger en marine wa-
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ren er geen joden in de hogere echelons te vinden. Zelfs onder professo-
ren, doktoren en advocaten, van oudsher joodse beroepen, lag de verte-
genwoordiging onder de 10 procent. Binnen Van der Beugels eigen be-
roepsgroep, de effectenhandel, was weliswaar 18 procent jood, maar van
de 15 bestuursleden van de Vereeniging voor de Effectenhandel, waren
het er maar twee. In de top van de grote Nederlandse banken zaten maar
twee joden. In het overige Nederlandse bedrijfsleven, inclusief het vaak
als joods aangemerkte grootwinkelbedrijf, waren ze, buiten De Bij -
enkorf en Gerzon, met een lampje te zoeken. Zelfs bij het van het van
oorsprong deels joodse Unilever waren slechts vier van de 24 directiele-
den joods. Van der Beugels analyse was overtuigend, maar zoals bekend
zou hij een roepende in de woestijn zijn.146

Voor Anton Kröller speelde dit blijkbaar allemaal geen rol. Loyaliteit
was voor hem een eenzijdig en vergankelijk begrip. Zonder enige scrupu-
les vroeg hij de vertegenwoordiger van zijn belangrijkste geldschieter
zijn positie op te geven, hetgeen Van der Beugel deed. ‘De redenen, die
mij tot dit besluit hebben geleid, zijn U bekend,’ schreef de bankier ver-
bitterd aan het bestuur van Müller & Co.147 De overige leden van directie
en commissarissen verzetten zich overigens niet tegen het ontslag en
willigden ook de overige eisen van de nazi’s gaandeweg in. Heinrich
Hat tingen werd, zij het met enige vertraging, naar directieniveau ge-
promoveerd.148

Theodor Max van der Beugel.
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Müller & Co vormde hiermee geen uitzondering binnen het Neder -
landse bedrijfsleven. In zekere zin volgde de onderneming het voorbeeld
van Koninklijke Olie, dat weliswaar geen joden in de Nederlandse en
Britse concerntop had, maar wel op het eerste verzoek van de nazi’s de
leiding van de Duitse dochters van joodse elementen zuiverde.149 Zelfs
Unilever, met in haar top nog een aantal leden van de oprichtersfamilie
Van den Bergh, had al in 1933 aan de nazi’s moeten toezeggen dat de
joodse bestuurders van het Nederlandse hoofdkantoor zich niet met
Duitse zaken zouden bemoeien.150 Wat echter schrijnend was in het ge-
val van Müller & Co, was dat het initiatief van de zuivering niet uitging
van de nazi’s maar van de onberekenbare vroegere eigenaar en diens
rancuneuze ‘paladijn’.
Direct de maandag na zijn terugkeer uit Berlijn telefoneerde Anton

Kröller met Theodor Max van der Beugel. Hij vroeg hem onverbloemd
of hij nu ook bereid was het aandelenpakket dat hij vertegenwoordigde
aan het nieuwe syndicaat te verkopen. Van der Beugel zei de zaak te moe-
ten overleggen met zijn principalen en vroeg bedenktijd. Toen Kröller
vrijdag nog niets gehoord had, belde hij weer naar Amsterdam. Van der
Beugel beloofde zaterdag, uiterlijk maandag, iets van zich te laten ho-
ren. Zaterdag 21 mei belde hij Kröller met het bericht dat hij de kwestie
zo gewichtig vond dat hij deze aan de raad van advies wilde voorleggen.
Op de suggestie van Kröller om dan zo snel mogelijk een spoedvergade-
ring bijeen te roepen, zei Van der Beugel pas over drie tot vier dagen tijd
te hebben. Kröller begon onraad te ruiken en vermoedde dat Van der
Beugel iets in zijn schild voerde. Het was hem ook opgevallen dat de ef-
fectenmakelaar überhaupt niet geïnteresseerd was in de namen achter
het nieuwe consortium dat de aandelen zou overnemen. Hij vroeg Van
der Beugel zijn antwoord schriftelijk te bevestigen, maar dat wimpelde
de laatste af. Kröller had immers zijn vraag ook mondeling gesteld.
Kröller besloot daarop onverwijld om samen met Willem van der Vorm

per vliegtuig naar Londen af te reizen om zelf met The Pru den tial As su -
r ance Company over de verkoop van de aandelen te spreken. Maar toen
zij op maandagmiddag 23 mei in de Britse hoofdstad aankwamen bleek de
vogel al te zijn gevlogen. De vrijdag ervoor had de verzekeraar, door be-
middeling van diezelfde Max van der Beugel en in nauw overleg met di-
rectie en leden van de raad van advies van Müller & Co, haar aandelenbezit
verkocht aan de Nederlandsche Handel-Maat schap pij. Kröller was afge-
troefd en zijn bedrijf bevond zich nu definitief in Amsterdamse han den.151

Hevig ontstemd over zijn mislukte machtsgreep keerde Kröller terug
naar Nederland en schreef een kort briefje aan dr. Hans Max Hirschfeld.
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Hierin sprak hij zijn verbazing uit over het feit dat de Engelsen hem
hadden medegedeeld dat de gewraakte aandelentransactie tot stand zou
zijn gekomen ‘with the approval of the Dutch Government’.152 Beleefd,
maar vanbinnen witheet van woede schreef Kröller: ‘Mag ik mij de vraag
veroorloven, of deze toevoeging juist is en zoo ja, of U.H.E.G. vrijheid
kunt vinden, mij mede te delen, welke de redenen waren, zoodanige
goedkeuring te verlenen?’153 Hirschfeld schreef even beheerst terug ‘dat
van een goedkeuring door de Nederlandsche Regeering van een transac-
tie als door U vermeld, geen sprake kan zijn, omdat dergelijke transac-
ties uiteraard geen goedkeuring van de Regeering behoeven als liggen-
de buiten haar bemoeienis’.154

Kröller en Van Deventer lieten het er echter niet bij zitten. Van Deven -
ter probeerde de Duitsers ervan te overtuigen dat er met het aandeel-
houderschap van de nhm slechts sprake was van een ‘façade’.155En daarmee
had hij aanvankelijk succes, want Friedrich Bethke liet Guus Lo dei zen
op 7 september 1938 weten dat hij niet tevreden was met de rol van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, omdat deze constructie onvol-
doende garantie bood voor een Arische meerderheid in het aandeelhou-
derschap. Hij schreef dreigend ‘dass eine Hinzuziehung der sogenann-
ten Rotterdamer Gruppe die von Ihnen und mir gewünschte Klärung
und Abstimmung sicherlich erleichtern würde’.156

Lodeizen zocht daarop weer contact met Hirschfeld die het ditmaal
wel reden vond voor een officieel regeringsstandpunt. Hij schreef in zijn
advies aan het kabinet: ‘De Nederlandsche Regeering kan niet aanvaar-
den, dat een vreemde Regeering zich bemoeit met de kapitaalstructuur
en het bestuur van een Nederlandse naamloze vennootschap.’ De minis-
ter van Buitenlandse Zaken diende volgens Hirschfeld bij de Duitse ge-
zant zijn beklag te doen over deze gang van zaken.157

Maar zover kwam het niet. Terwijl een ongeduldige Anton Kröller
door Van Deventer in Berlijn liet navragen waarom hij niets meer van de
Rowak hoorde, spoorde premier Colijn zijn minister Steenberghe van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan tot actie ‘waardoor het Neder -
landsch karakter’ van Müller & Co blijvend zou worden gewaarborgd.
Uit ‘zeer betrouwbare bron’ had premier Colijn ondertussen vernomen
dat ‘van Duitsche zijde op den persoon van den heer Van Deventer geen
prijs wordt gesteld, maar dat men daar blijkbaar wel gaarne de positie
van den heer Kröller wenste te sauveeren, ofschoon men niet blind was
voor de bezwaren daaraan verbonden met het oog op de verhouding
Kröller-Van Deventer’. Van Willem van der Vorm waren de Duitsers van-
wege zijn grote Engelse belangen eveneens ‘niet geporteerd’.158
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Colijn, van oudsher een goede vriend van Karel van Aalst, de Neder -
landsche Handel-Maatschappij en Amsterdam, benadrukte nog wel even
fijntjes dat ook de belangen van de zojuist geredde Koninklijke Hol -
land sche Lloyd niet uit het oog mochten worden verloren. ‘Ik betwijfel,
of een zuiver Rotterdamsche groep daaraan dezelfde aandacht zou schen-
ken als verwacht mag worden in haar huidige samenstelling.’159

Eind 1938 werd met behulp van de Nederlandsche Handel-Maat schap pij
de Commanditaire Vennootschap Nationaal Bezit van Aandeelen W.H.
Müller & Co opgericht, een houdstermaatschappij waarvan de priori-
teitsaandelen, en daarmee de zeggenschap, in handen waren van een se-
lect groepje Nederlandse – voornamelijk Amsterdamse – advocaten en
bankiers. De juridische eigendom van de te verwerven aandelen in cv
Müller & Co werd ondergebracht bij De Nederlandsche Bank.160 Een be-
schermingsconstructie zouden we het nu noemen, bedoeld om het
Nederlandse karakter van de onderneming te waarborgen. Beleggers
konden hun oude stukken in de cv Müller & Co nu omwisselen voor
aandelen in de cv Nationaal Bezit. De directie en raad van advies van
Müller & Co gaf daarbij geen andere verklaring dan dat ‘de oprichting in
het belang der onderneming is geschied’. Eén belegger protesteerde
aanvankelijk nog, omdat hij ‘vroeger in de eerste koets’ zat, ‘geleidelijk
in de tweede en daarna in de derde koets terecht gekomen’ was. Hij had
geen ongelijk. Müller & Co was gaandeweg een organisatorisch gelaagd
gedrocht geworden, hetgeen de transparantie en de verhandelbaarheid
van de aandelen niet ten goede kwam. Alle kunstgrepen hadden uitein-
delijk plaatsgevonden om de onderneming te behoeden voor de heb-
zucht en machtswellust van haar beherend vennoot.161

Anton Kröller werd desondanks ook nu weer met alle egards behan-
deld, en zelfs weer uitgenodigd om op te treden als een van de prioriteits-
aandeelhouders en zitting te nemen in de raad van advies van de nieuwe
nationale holding. Daarmee hoopte men waarschijnlijk te bewerkstelli-
gen dat hij zich niet opnieuw tegen de zittende leiding zou keren. Maar
Kröller weigerde, ook na herhaalde verzoeken. Hij zei ‘principiële en
formele bezwaren’ te hebben en beriep zich plotseling op zijn gevorder-
de leeftijd. Hij was inmiddels 76.162

Voor Anton Kröller eindigde daarmee feitelijk zijn rol als bestuurder
van W.H. Müller & Co, hoewel hij formeel aanbleef als beherend vennoot
en commissaris. De vergaderingen van de toezichthoudende gremia bleef
hij trouw bezoeken en af en toe leverde hij nog wat brommend commen-
taar, waar niet veel gevolg meer aan werd gegeven.163 Werkelijk opstan-
dig werd hij alleen nog toen zijn eigen opvolging ter sprake kwam. Met
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het oog op hun leeftijd en de oorlog wenste de directie dat er voor de leden
van de raad van advies en raad van commissarissen van Müller & Co ver-
vangers werden aangewezen. Het was slechts een formaliteit, maar Kröl -
ler vertrouwde nog altijd niemand en weigerde eraan mee te werken.164

Theodor Max van der Beugel zou in 1949 onderscheiden worden in de
Orde van de Nederlandsche Leeuw voor zijn inspanningen bij de reorga-
nisatie van Müller & Co en voor het feit dat hij het bedrijf voor Neder land
had weten te behouden. Hij overleefde de oorlog door onder te duiken
bij een dominee in Amsterdam, waar hij op een klein kamertje zichzelf
Spaans leerde en een these over Keynes schreef. Voor de dominee vertaal-
de hij Histoire de la Réformation Française. Na de oorlog keerde hij terug als
commissaris bij Müller & Co.165

Kröllers echtgenote kreeg waarschijnlijk weinig meer mee van alle
verwikkelingen rond de voormalige familieonderneming. Zij was na de
opening van haar museum snel afgetakeld. Helene was inmiddels hulp-
behoevend. ‘Een oude vrouw’ noemde haar nog altijd kwieke echtgenoot
haar sinds haar lange opname in het ziekenhuis.166Kröller zelf keek nuch -
ter naar de toekomst en het einde dat voor hem en zijn echtgenote na-
derde. Angst voor de dood had hij niet. ‘De ouderdom heeft zijn intrede
gedaan en het laatste hoofdstuk is aan de beurt.’167 Hij was ook zelf al be-
gonnen met ‘het liquideeren’ van zijn uitgebreide bibliotheek. Waarde -
volle boeken waarvan hij dacht dat hij er anderen een plezier mee deed,
gaf hij aan bevriende relaties weg.168

Dat jaar reisden Anton en Helene nog een aantal keren door Europa.
Samen gingen ze grote musea langs. In februari 1939 het Pergamon in
Ber lijn, waarover Kröller schreef: ‘Welke groote tijden uit onbegrijpe-
lijk ver verleden doemen daarbij op!’169 Samen met hun jongste zoon Bob

Bob, Helene en
Anton Kröller in
Basel.
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gingen ze in het najaar van 1939 naar Genève, waar werken uit het Prado
in Madrid werden tentoongesteld. Kröller had weten te regelen dat hij
anderhalf uur vóór opening voor het publiek in het gebouw mocht, zo-
dat zijn fragiele echtgenote ongestoord van de werken kon genieten.170

Na terugkeer uit Zwitserland kreeg Helene een griepaanval die ze niet
meer te boven kwam. Ze overleed op 14 december 1939. ‘Het einde was
pijnloos en in alle vrede,’ schreef Kröller aan Willem van Eysinga. ‘Gij […]
kunt begrijpen, wat mij na 52 jaren samenleven – met heel veel lief en
leed – ontvallen is. Maar de wetenschap, dat toenemende verlamming
het onvermijdelijk lot ware geweest en dus ook de dood verlossing bracht,
doet mij berusten.171

Afleiding had de energieke Kröller in die turbulente dagen nog ge-
noeg. Hij raakte in 1939 onder meer betrokken bij een dappere poging
van de Zweedse zakenman Birger Dahlerus om een nieuwe wereldoorlog
te voorkomen. Dahlerus was bevriend met Hermann Göring. Hij had hem
in 1934 leren kennen toen deze nog minister van Binnenlandse Zaken
was. Dahlerus trouwde toen met een rijke Duitse weduwe en verzocht
hem om toestemming het kapitaal van zijn nieuwe echtgenote belasting-
vrij naar Zweden te mogen exporteren. Göring, wiens eerste vrouw een
Zweedse was, stemde daarin toe, waarna de mannen bevriend bleven.172

Al ruim voor het uitbreken van de oorlog had Dahlerus weer contact
gezocht met Göring. De veldmaarschalk was er weliswaar van overtuigd
dat Engeland erop uit was Duitsland te vernietigen, maar hij wist bij
Dahlerus lange tijd – naar achteraf zou blijken ten onrechte – de indruk
te wekken dat hij persoonlijk tegen een vijandige confrontatie was.173

Dahlerus putte daaruit de naïeve hoop persoonlijk een wereldoorlog te
kunnen verhinderen, en zelfs na het uitbreken van de oorlog bleef hij
zijn pogingen voortzetten. Hij zocht toen ook steun bij andere neutrale
landen en nam onder meer contact op met secretaris-generaal Aarnout
Snouck Hurgronje van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse
Za ken. Dahlerus, die zelf vanuit zijn verleden als zakenman over uitste-
kende contacten in Engeland en Duitsland beschikte, hoopte via Neder -
land vooral een goede ingang te krijgen bij Frankrijk.174

Snouck Hurgronje haalde daarop Anton Kröller erbij, die ook in het
verleden bewezen had niet terug te schrikken voor contacten op het al-
lerhoogste bestuurlijke niveau. Hij was zijn homme de confiance.175Hij zou
Kröller een jaar later er eveneens bij halen toen klm-topman Albert Ples -
man zich bij het ministerie meldde met vergelijkbare vredesplannen,
die evenmin resultaat hadden.176 Maar Aarnout Snouck was waarschijn-
lijk te veel diplomaat om te doorzien dat Anton Kröller zelden iets on-
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dernam dat niet bijdroeg aan zijn status of hem persoonlijk tot voordeel
strekte. En aangezien Kröller geen noemenswaardige zakelijke belangen
meer had noch op zijn oude dag enig ander voordeel had bij oorlog of
vrede, bleven zijn inspanningen beperkt. Desondanks kreeg Kröller, als
gevolg van een min of meer zelf geregisseerde pr-actie, later een belang-
rijke rol toegedicht bij Dahlerus’ vredespogingen.
Dahlerus legde Kröller een plan voor waarbij de Europese grootmach-

ten op neutrale bodem vredesbesprekingen zouden moeten voeren. De
schuldvraag of het aanwijzen van winnaars en verliezers diende daarbij
vermeden te worden. Duurzame vrede zou ten eerste bereikt moeten
worden door het beëindigen van de bezetting van Polen en de strijd tus-
sen Engeland en Duitsland om koloniale gebieden. Daarna diende het
politieke en economische evenwicht in Europa hersteld te worden door
valuta- en handelsverdragen en wederzijdse erkenning van grondgebied.
Ontwapening en demobilisering vormden het sluitstuk van Dahlerus’
idealistische plan.177

Dahlerus had zijn eigen koning Gustav in gedachten als bemiddelaar,
Kröller suggereerde daarnaast koningin Wilhelmina en koning Leopold
van België.178Dahlerus bezocht daarna nog meermaals zijn vriend Göring
en ontmoette daarbij ook Adolf Hitler. De Duitsers bleken echter weinig
neiging te tonen tot ontwapening. Integendeel, Hitler had tijdens zijn
gesprek met Dahlerus geëxalteerd gesproken over het bouwen van meer
u-boten. Dahlerus’ gesprekspartners wensten zich evenmin terug te trek-
ken uit Polen. Zij eisten daarentegen herstel van de grenzen van vóór 1914.
Dahlerus mocht dan zelf hoopvol zijn, in de praktijk lagen de partijen
mijlenver uit elkaar.179

Birger Dahlerus.



634

Zijn hoop om via Kröller beter contact met Frankrijk te krijgen liep uit
op een teleurstelling. In kinderlijk simpele codetaal, waarbij de Franse
president Daladier als ‘general manager’ werd aangeduid en de Franse
gezant in Nederland als ‘official agent holland french company’, telegra-
feerden zij heen weer over contacten met Frankrijk. Dahlerus leefde
daarbij in de veronderstelling dat Kröller zelf naar Parijs zou afreizen,
maar de laatste speelde de bal terug naar Buitenlandse Zaken en de
Franse gezant in Nederland, met wie hij overigens wel eenmaal een per-
soonlijk onderhoud in Den Haag moet hebben gehad. Bewaarde tele-
grammen en brieven uit die tijd tonen een steeds ongeduldiger worden-
de Dahlerus tegenover een kalme Kröller die de boot blijft afhouden.180

Uit Duitse bronnen blijkt dat Kröller destijds ook navraag deed bij het
Auswärtige Amt naar geruchten over een op handen zijnde ‘deutsche
Einmarsch in Holland’, maar de exacte informatie over het gesprek ging
verloren bij latere bombardementen op Berlijn.181

Dahlerus logeerde eind november 1939 ook een aantal dagen in Sint
Hubertus. Kröller reed toen met zijn chauffeur naar de Duits-Neder -
landse grens om hem op te halen. Daar stond hij zo lang te wachten op
zijn gast dat douaniers de zaak niet vertrouwden en hem meenamen voor
verhoor. Eén telefoontje naar het ministerie van Buitenlandse Zaken
was echter voldoende om te begrijpen met wie de dienders hier van doen
hadden. Het was een anekdote die Anton Kröller, die nu eenmaal graag
de lachers op zijn hand had, nadien met smaak op het departement ver-
telde.182 Door zijn humoristische en relativerende, quasibescheiden wijze
van vertellen eiste Kröller hiermee echter ook op subtiele wijze een net
iets te voorname rol op in Dahlerus’ vredesmissie. De herhaling deed de
rest. De manier waarop hij hier de beeldvorming rondom zijn persoon
beïnvloedde deed sterk denken aan zo’n vijftien jaar eerder toen hij, door
veelvuldige en krachtige herhaling – maar altijd met zijn voorgewende
bescheidenheid en ontwapenende lach – zijn overwinning op bankier
Arie van Hengel succesvol in het geheugen van zijn toehoorders had we-
ten te prenten. De werkelijkheid was dus ook nu genuanceerder, al moet
Kröller nagegeven worden dat hij bij het bezoek van Dahlerus wel zijn
jachthuis had aangeboden als ontmoetingsplaats voor eventuele vre-
desonderhandelingen.183

Vlak na kerst 1939 moet Dahlerus nog een keer in Sint Hubertus ge-
weest zijn, maar daarna begon Kröller zich meer en meer terug te trek-
ken.184 Het overlijden van zijn echtgenote viel hem zwaar en hij begon
zelf te kwakkelen met zijn gezondheid. Eerst kreeg hij bronchitis, daarna
een hardnekkige griep.185 Kröller had de pech dat de eerste drie winters
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van de oorlog de koudste van de eeuw zouden worden. En Sint Huber -
tus, met zijn vele buitenmuren, was ondanks het centrale verwarmings-
systeem lastig warm te stoken.186Aan Willem van Eysinga schreef Kröller
in januari somber: ‘Ik kan […] niet van de gevolgen van de griep afkomen
en blijf me ellendig voelen; ik heb het gevoel dat het niet warm genoeg
in huis is, vooral ’s nachts en met meer dan een voet sneeuw voelt men
zich eenzaam en verlaten. Alleen en voor niemand meer te zorgen.’187

Ook aan Dahlerus gaf hij meermaals ziekte op als excuus voor zijn af-
wezigheid of onmogelijkheid tot reizen. Maar het kan ook niet uitgeslo-
ten worden dat Kröller tegen die tijd begon in te zien dat Dahlerus’ mis-
sie heilloos, naïef en zelfs amateuristisch was, en dat de laatste zich slechts
door Göring liet gebruiken als loopjongen.188Hoe het ook zij, een laatste
uitnodiging van Dahlerus om naar diens huis in Stockholm te komen
sloeg Kröller in februari 1940 af. Hij deed dat met zijn inmiddels beken-
de zelfspot. Hij zou slechts mevrouw Dahlerus tot last zijn ‘being a most
unsociable creature, going to bed with the birds and rising at an un -
earthly hour’.189

Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat idealistische vredesmissies
als die van Birger Dahlerus niets voor Anton Kröller waren. Op zijn hoogst
was hij een Realpolitiker, die zich soepel plooide naar de heersende macht
in een land. Hij had er in het verleden nooit moeite mee gehad de expan-
sie van keizer Wilhelm ii te steunen en daar veel geld aan te verdienen.
Tijdens de oorlog profiteerde hij van de handel met beide oorlogvoeren-
de partijen. En na de revolutie in Rusland had hij er geen problemen mee
om zaken met het bolsjewistische regime te doen, dat hij bleef verdedi-
gen en waarvan hij hoopte dat Nederland het zou erkennen. Even laco-
niek zou Kröller in oktober 1941 zeggen: ‘Ik volg het Russische drama met
bijzondere belangstelling.’ Om er met zijn louter zakelijke oriëntatie
aan toe te voegen: ‘Wij hebben in de Oekraïne zeer, zeer uitgebreide zaken
gedaan, er veel geld verdiend en door de Revo lutie nog meer verloren.’190

Bij Kröller ging zaken doen nu eenmaal boven willekeurig welke ideo-
logie.
Het meeste veelzeggende document dat zich onder de bewaarde cor-

respondentie tussen Kröller en Dahlerus bevindt is een brief aan de laat-
ste waarin hij zijn pragmatische visie op de politieke situatie uiteenzet-
te. Duidelijk is daarbij dat Kröller op zijn oude dag terugverlangde na
zijn eigen zakelijke gloriejaren in de aanloop naar de Eerste Wereld oor -
log, en derhalve weinig moeite had met het Duitse expansionisme. ‘I have
my own ideas about possibilities for peace,’ schreef hij aan Dahlerus.
‘They are that we shall have to try and come back to the general situation



636

of pre-1914/18-war Europe albeit in other combinations, as we cannot
 resuscitate the Habsburg monarchy amongst other changes! Although
the cry of Kaiser Wilhelm’s guilt has been mischievous, there is no doubt
that his reign and his policy have been irritating and created this feeling
of insecurity, which is still at the back of our trouble, the Führers way of
settling things, which by themselves are understandable, very often re-
calling the “Wilhelminische” style.’
Kröller mijmerde historisch nog wat verder terug hoe het hele schaak -

bord in Europa aan het einde van de negentiende eeuw was gaan schui-
ven toen Bismarck en de oude keizer Wilhelm i hun vroegere bondge-
noot Rusland tegen zich in het harnas hadden gejaagd. Hoe Frankrijk in
haar trots was aangetast door het verlies van Elzas-Lotharingen – vol-
gens Kröller ten onrechte, omdat haar bevolking daalde terwijl die van
Duitsland juist groeide – maar dat de teruggave van het gebied na de
Eerste Wereldoorlog zelfs door Hitler nu niet betwist werd. Kröller gaf
de Fransen overigens wel na dat ze na de oorlog uitstekend werk hadden
gedaan in Marokko ‘as I saw myself’. Voor Hitlers hoogdravende reto-
riek had Kröller vervolgens weer minder waardering. Hij nam deze niet
serieus ‘All this thrash [sic] about lebensraum etc. is good for the gallery
but not an element for practical policy. I as a Dutchman consider the
whole world as lebensraum. I don’t object to the “petitesse” of the “Raum”
but to the limitations of our Leben!’
Net zoals de Duitsers geen dreiging uit het oosten konden tolereren,

begreep Kröller dat de Russen om Leningrad zeker te stellen Finland
waren binnengevallen en dat de Engelsen dat op hun beurt weer niet
konden accepteren. De Finnen hadden volgens Kröller echter weinig
andere keus dan hun lot te accepteren. ‘But this is an entirely private
opinion which had better stay at Hoenderloo.’ En zo maakte Kröller een
geopolitieke tour d’horizon in een brief die hij waarschijnlijk nooit ver-
stuurde. De contacten tussen de twee vredesduiven stokten daarna.191 In
de later gepubliceerde herinneringen van Birger Dahlerus aan zijn mis-
lukte missie van 1939 komt Anton Kröller niet voor.192

Alle vermetele vredespogingen van dilettantische diplomaten als Birger
Dahlerus en Albert Plesman ten spijt, ging Hitler gewoon door met zijn
oorlogszuchtige expansie en verklaarde op 10 mei 1940 tevens de oorlog
aan Nederland. Ook die gebeurtenis bleef voor Kröller niet zonder ge-
volgen, want zijn tweede en meest succesvolle zoon Wim had zich in de
voorgaande jaren niet alleen als onafhankelijk cargadoor onttrokken aan
de dominante invloed van zijn vader, hij had zich ook binnen de nsb op-
gewerkt tot kringleider in Rotterdam.193
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Vijf dagen vóór de inval werd hij samen met een aantal prominente
partijgenoten als ‘staatsgevaarlijke Nederlander’ uit voorzorg gearres-
teerd en geïnterneerd op Ooltgensplaat. De naam Kröller, die de laatste
jaren nog slechts in verband gebracht werd met nobele zaken als het land -
goed en het museum, verscheen daardoor plotseling samen met die van
andere prominente nsb’ers als Rost van Tonningen en Feldmeijer in de
krantenkolommen.194 Van enige twijfel dat het hier om een zoon van
Anton zou gaan, kon geen sprake zijn. Er was maar één familie Kröller
in Nederland, en van alle kinderen leek nu net Wim het meest op zijn va-
der. Hij had weliswaar bruine in plaats van blauwe ogen, en bedekte zijn
dunne bovenlip niet met zo’n vervaarlijke snor, maar het ronde gelaat,
de grote neus en de brutale blik had hij wel degelijk van zijn vader ge -
erfd. Ook diens koppige, onverbeterlijke karakter leefde vooral in Wim
voort.195

Het was voor Anton Kröller, die zo sterk hechtte aan zijn goede repu-
tatie, een pijnlijke aangelegenheid dat zijn naam in verband gebracht
werd met een laagwaardig fenomeen als de nsb. Toch bleek hij zich
geenszins verantwoordelijk te voelen voor het gedrag van deze foute

Wim Kröller begin jaren dertig (zittend op de voorgrond). Overige personen v.l.n.r. 
Attie Snoeck Henkemans-Kisjes (vriendin van Toon en Truusje Kröller), Anton Kröller.
Dame in het midden en meisjes onbekend. Meisje zittend op de voorgrond Marlene
Kröller (oudste dochter van Toon en Truusje Kröller). Achter de tafel rentmeester Johan
Memelink en Bob Kröller.
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Nederlander, want toen Willem van Eysinga hem schriftelijk een hart
onder de riem stak antwoordde hij: ‘Ik doe mijn best mijn evenwicht te
behouden en tracht mij diets te maken [met] gezegden als “men kan ze
minnen maar niet zinnen”en “peut savoir c’est tout comprendre et tout
pardonner”.’ 196

Kröller schreef de onfortuinlijke levenswending van zijn tweede zoon
volledig toe aan ‘een minderwaardigheidscomplex’ dat Wim zou heb-
ben overgehouden aan zijn kortere linkerbeen. Merkwaardig daarbij was
dat vader Kröller zich niet meer precies scheen te kunnen herinneren
wat de oorzaak van deze fysieke handicap was. ‘Door een val of door kin-
derverlamming,’ schreef hij enigszins ontwijkend. Aan zijn opvoeding
had Wims keuze om bij de nsb te gaan in ieder geval niet gelegen. ‘De
waarheid, de wrede waarheid blijft en zij doet zeer. Wel is het inderdaad
een troost dat dit zijn moeder is gespaard gebleven. Met haar fijnbe-
snaard gemoed ware zij meer dan diep ongelukkig geweest.’197

Kröller eindigde zijn brief aan Van Eysinga met de profetische woor-
den: ‘Ik beoordeel den toestand pessimistisch en kan een gevoel van na-
derend onheil niet van me afzetten. Ik hoop dat mijn eigen misère hier
mijn oordeel beïnvloedt.’198 Dat voorgevoel bleek juist, want een week
later vielen er Duitse bommen op Rotterdam. Het stadscentrum werd
volledig weggevaagd, inclusief vrijwel alles wat aan Anton Kröller kon
herinneren. Van de huizen aan de Bierhaven, Bierstraat en Westerstraat,

Volk en Vaderland
10 mei 1940.
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waar hij zijn jeugd had doorgebracht, was niets meer over. De Waterstad
en de Boompjes, ooit het pronkstuk van Rotterdam, waren in één klap
verdwenen. De kantoren van Müller & Co aan het Willemsplein bevon-
den zich nog net binnen de brandgrens en veranderden in een ruïne. De
archieven van de onderneming, die een van de meest waardevolle bibli-
otheken op het gebied van ijzerertsmijnbouw bevatten, gingen groten-
deels verloren.199Alleen het fraaie koopmanshuis aan de Haringvliet waar
de Kröllers tot 1900 gewoond hadden, overleefde het bombardement en
staat er nog steeds.
Maar Kröller was nu eenmaal niet erg sentimenteel aangelegd en zo-

lang de verschrikkingen van de oorlog hem niet persoonlijk troffen,
hielden ze hem niet of nauwelijks bezig. Over het bombardement repte
hij met geen woord. Ook de zelfmoord van zijn vroegere politiek advi-
seur Joseph Limburg, direct na het uitbreken van de oorlog, hield hem
blijkbaar niet bezig.200 Kröller ergerde zich als workaholic vooral aan het
feit dat hij weinig meer om handen had. ‘De zaken staan voor een groot
deel stil,’ schreef hij op 23 mei 1940, waarna hij moeiteloos overstapte op
zijn bekende economisch-politieke vergezichten. ‘Nieuwe problemen
zullen zich voor doen. Voor mij is een der moeilijkste de verhouding tus-
schen de verschillende landen in economisch opzicht, wanneer de oor-
log voorbij is. Is de overwinning aan de zijde van Duitschland en Italie
zoodat de reorganisatie van het continent onder hun leiding geschiedt 

De kantoren van Müller & Co aan het
Willemsplein na het bombardement.
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– ook in het zeer te wenschen geval van een compromis, vrede tusschen
het Britsche Rijk en de spilmogendheden – dan komt reeds dadelijk de
groote kwestie: open deur politiek of tolunie. Ik hoop het eerste doch
verwacht het laatste met als eerste gevolg: einde van de goudbasis.’201

Het was daarna echt alleen nog maar het erfgoed van hem en zijn echt -
genote waarom Kröller zich bekommerde, want ook deze ondervonden
de gevolgen van de Duitse bezetting. De Duitsers hadden besloten op de
gronden van Deelen, die gedeeltelijke onderdeel waren van De Hoge
Veluwe, een vliegveld aan te leggen. Aangezien zich ook bij de militaire
basis Harskamp een klein vliegveldje bevond, kwamen landgoed en
museum precies tussen twee mogelijke luchtdoelen in te liggen. In 1939
was uit voorzorg door het Rijk op de Veluwe al een grote schuilkelder
gebouwd, waar de collectie nu naartoe gebracht werd.202

Vlak voordat de kunstschatten voor onbepaalde tijd aan het publieke
oog onttrokken zouden worden, meldde zich rijkscommissaris Arthur
Seyss-Inquart, aan wie de nazi’s de leiding van het bezette Nederland
hadden toevertrouwd, om kennis te nemen van de Kröller-Müller-collec-
tie. Aan Van Eysinga schreef Kröller direct daarna: ‘De Reichs kom missar
heeft het museum nog den dag voor het verhuizen willen zien en was
meer geïnteresseerd dan ik had verwacht. In het algemeen vond v. Gogh
bij de Duitsche heeren groote belangstelling en ook bewondering. Men
beschouwt hem niet als grensgeval doch bepaald als grooten kunste-
naar.’203

Maar het Duitse bezoek mocht Van Gogh dan misschien niet als ent -
artete Kunst verafschuwd hebben, de belangstelling van de nazi’s ging
toch vooral uit naar de enkele oude meesters in de verzameling. Net als
andere Europese musea werd het Kröller-Müller Museum halverwege

Gronden aan de zuidkant van De Hoge Veluwe die door de Duitsers gevorderd werden.
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1940 door de Duitse kunstadviseur Mühlmann benaderd met het ver-
zoek bepaalde doeken te verkopen. Tijdens hun bezoek hadden de Duit -
sers ook drie werken van hun eigen renaissanceschilders kunnen zien.
De conservator van het museum, Willy Auping, liet het gezelschap tij-

dens de rondleiding ook vol trots het eeuwenoude boek met de houtsne-
den van hun inspirator Albrecht Dürer zien dat Kröller zijn vrouw ge-
schonken had bij hun veertigjarig huwelijksfeest in 1928. Kröller schrok
van Aupings naïviteit en beet hem buiten het gehoor van de gasten toe:
‘Je moet nooit je kunstschatten aan dieven laten zien.’204

Ook het Kröller-Müller ontkwam echter niet aan de hebzucht van de
nazi’s. Hitler en Göring hadden hun oog laten vallen op Venus en Amor als
honingdief van Lucas Cranach de Oude, Venus van Hans Baldung Grien en
een dubbelzijdig schilderij van Barthel Bruyn de Oude. In het kader van
de Rückführung werden de schilderijen gevorderd met het vage argument
dat zij ‘voor Duitschland een zoo groote gevoelswaarde bezitten, dat men
er niet in kan berusten dat zij buiten het Rijk blijven’.205

Hoewel het Helenes ideaal was geweest de collectie niet aan te tasten,
verzette Anton Kröller zich niet tegen de verkoop van de oude mees -
ters.206 Integendeel, de zaak lijkt eerder zorgvuldig met de bezetter voor -
gekookt te zijn door Sam van Deventer, die sinds zijn ontslag bij Müller
& Co merendeels in Berlijn woonde.207 Deze had daar een relatie gekre-
gen met een getrouwde vrouw, die hij leerde kennen tijdens een kuur in
Glotterbad in Zuid-Duitsland.208Mary Lehnkering was een sterke vrouw.
Ze was de dochter van een Duitse moeder en een Amerikaanse vader, en
getrouwd met zakenman Lehnkering, met wie ze een dochter had. Haar
echtgenoot was eigenaar van een metaalbedrijf. Sam was aanvankelijk
een vriend geworden van het echtpaar, maar al snel ontstond een bijzon-
dere liefde voor de vrouw des huizes. Mary Lehnkering had net als He -
lene Kröller een dwingend karakter en viel voor de meegaandheid van
de tien jaar oudere Sam van Deventer. Ook het feit dat hij ‘van’ voor zijn
achternaam had staan, sprak Mary als Duits staatsburger bijzonder
aan.209 Sam van Deventer, die in Berlijn wel vaker abusievelijk werd aan-
gezien voor edelman en aangeschreven als ‘Baron von Deven ter’, liet zich
deze mythe ongetwijfeld graag aanleunen.210

Vanuit Berlijn probeerde Van Deventer in die tijd op allerlei manieren
economisch een nieuw bestaan op te bouwen. Zo kocht hij vanaf 1939
 samen met de in Den Haag woonachtige Duitse zakenman en tennis -
coryfee Hans Oscar Behrens tinvoorraden op in Nederland en leverde
deze aan de oorlogvoerende Duitsers.211 Ook het door Van Deventer vroe -
ger zo gekoesterde kuuroord H. Mattoni in Karlsbad leek hem nog even
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een nieuwe werkkring te kunnen bieden. Na hun inval in Tsjecho-Slo -
wakije hadden de Duitsers beslag gelegd op de mineraalwaterbronnen.
Van Deventer meldde zich vergeefs in Berlijn voor een leidinggevende
functie aldaar, maar wist wel de vertegenwoordiging voor het tafelwater
in Nederland te krijgen. Het leverde hem 1 cent per verkochte fles op.212

Mary Lehnkering kon Sam in Berlijn de juiste ingangen verschaffen.
Ze was lid van de nsdap en tot 1933 zelfs actief geweest bij de partij.213 Als
buitenlander was Van Deventer, wiens rol vóór en tijdens de Tweede We -
reldoorlog uitgebreid nader onderzoek verdient, geen lid van de nsdap.
Wel was hij begunstigend lid van de ss.214 Bij het gezantschap in Den Haag
stond hij op de lijst van eregasten voor de Reichsparteitag.215

Van Deventer was in Berlijn de nazi’s tevens behulpzaam om Guus
Lodeizen als baas van Müller & Co het leven zuur te blijven maken.216

Lodeizen, die nog altijd werd aangemerkt als ‘Judenknecht’, had al een
Duitser in de directie van Müller & Co moeten accepteren. Ook de Duitse
scheepsagenturen van Müller & Co waren nu in een aparte vennootschap
ondergebracht, die door een Duitser geleid werden, maar voor het overi-
ge bleef hij zich kranig tegen de inmenging van de nazi’s in zijn zaken
verzetten.217 Gaandeweg gaven deze dan ook de moed op en omschreven
Lodeizen als ‘stur’ – koppig – en concludeerden uiteindelijk ‘dass ge-
wünscht werde, Geschäfstverbindingen deutscher Firmen mit der Firma
Müller & Co baldigst zu lösen’.218

Voor de onderhandelingen over de Duitse oude meesters in de collectie
van het Kröller-Müller Museum had Van Deventer vanuit Berlijn door-

Bob Kröller (links) op bezoek bij Sam van Deventer in Berlijn.
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lopend contact met conservator Auping in Hoenderloo die de werken
aan de bezetter uitleverde.219 Kröller en Van Deventer maakten slim ge-
bruik van de gretigheid van de nazi’s en vroegen voor de drie schilderijen
het mooie ronde bedrag van maar liefst zes ton. Daarvoor zouden ver-
vangende kunstwerken gekocht worden, onder voorbehoud van goed keu -
ring door de rijkscommissaris.
Tegelijkertijd legden Kröller en Van Deventer een uitgebreid wensen-

pakket met betrekking tot het landgoed bij de bezetter neer. De Duitse
regering verklaarde zich daarbij bereid alsnog het grote museum op de
Veluwe te bouwen, een wens die Anton nooit had opgegeven. Overigens
wel pas na afloop van de oorlog. Er werd schadeloosstelling toegezegd
voor de onteigening van de grond die de Duitsers hadden gevorderd voor
het vliegveld Deelen. En er werd ingestemd met een vereenvoudiging in
de bestuursstructuur van de Kröller-Müller Stichting. De vele regerings-
vertegenwoordigers die de familie in het bestuur hadden moeten accep-
teren bij de overdracht van de collectie aan de staat, waren Kröller altijd
een doorn in het oog geweest. Dat aantal werd nu drastisch verminderd
en Sam van Deventer werd bevorderd van secretaris tot directeur.220

Ten slotte werd door Kröller en Van Deventer de gelegenheid aange-
grepen om van de gewraakte num-lening af te komen. Deze was welkom
geweest voor het veiligstellen van het landgoed, maar de stichting Het
Nationale Park De Hoge Veluwe had nauwelijks inkomsten en kon de
rente en aflossing helemaal niet betalen. Kwijtgescholden werd deze niet,
maar de bezetter maakte de lening wel renteloos. Zo buitten Kröller en
Van Deventer de Duitse belangstelling handig uit om de al te krappe finan-
ciering van het erfgoed het hoofd te bieden.
De Staat der Nederlanden, die formeel eigenaar was van de collectie,

werd in het najaar van 1940 voor een voldongen feit gesteld. Alles was
door Kröller en Van Deventer direct met de bezetter uitonderhandeld.
Waarnemend secretaris-generaal Reinink van het ministerie van ok&w
maakte aanvankelijk nog bezwaar tegen de afspraken. Hij betoogde dat
de Kröller-Müller Stichting helemaal niet zelfstandig over de ruil van de
schilderijen mocht onderhandelen en dat bovendien door het renteloos
maken van de lening de Nederlandse staat voor de financieringslasten
opdraaide, en dat dit gebaar daardoor ‘bezwaarlijk als tegemoetkoming’
gezien kon worden. Reinink zag in plaats van geld liever het verloren
Nederlandse kunstbezit aangevuld met Nederlandse oude meesters uit
Duits bezit. Hij schroomde daarbij niet aan te geven waar in Duitsland
deze zich onder meer bevonden. Een van de genoemde eigenaren was
een joodse verzamelaarster.221
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Reininks stem werd echter niet gehoord en de Kröller-Müller-collectie
werd door Van Deventer, met behulp van kunstadviseur Bremmer, slechts
aangevuld met moderne werken van Van Gogh, Corot, Manet, Degas,
Pissarro, Cézanne, Gauguin, Jan Sluijters, Jan Toorop en John Rädec -
ker.222Ook onder deze aankopen bevonden zich werken die door gedwon-
gen verkoop van joodse verzamelaars verkregen waren, waardoor het
Kröller-Müller Museum aan het begin van de eenentwintigste eeuw
eveneens kunst moest afstaan aan de erven van vroegere eigenaren.223

Uit Kröllers reactie op een van de nieuwe aankopen bleek nog eens hoe
anders hij naar kunst keek dan zijn overleden echtgenote. Veel nuchter-
der en feitelijker en met minder invoeling in de persoonlijkheid van de
kunstenaar. Nadat hij het schilderij Don Quijote van Jan Sluijters, dat uit
het ‘zes-ton fonds’ was aangekocht, hoogstpersoonlijk had laten opber-
gen in de schuilkelder, schreef hij, met zijn bekende ironische ondertoon
aan Van Deventer: ‘Dat niet alleen Van Gogh details verwaarloost, bleek
toen ik ontdekte dat Don Quichottes paard geen hoofdstel aan heeft,
zoodat hem zijn bit uit den mond moet vallen, zoodra hij dezen open
doet.’224

Kröller zou echter Kröller niet geweest zijn als hij niet ook persoon-
lijk voordeel uit de royale transactie met de Duitse bezetter zou hebben
getrokken. De zeshonderdduizend gulden werd dan ook niet alleen ge-
bruikt voor de aankoop van werken van derden, maar ook voor de ver-
werving van kunstobjecten die hij nog in eigen bezit had. Anton Kröller
had namelijk geldproblemen. Hij ontving na de sanering van Müller &
Co in 1934 alleen nog een vast inkomen plus reiskostenvergoeding en
nog wat tantièmes uit zijn laatste commissariaten. In totaal was dat on-
geveer 75 duizend gulden. Maar Kröller gaf nog altijd veel te veel geld
uit. Het huispersoneel van Sint Hubertus bestond nog steeds uit zeven
personen. Daar was na het overlijden van zijn echtgenote geen verande-
ring in gekomen. Hij had zijn auto, een Oldsmobile, met een dure chauf-
feur. Zijn dochter kreeg een toelage. Bob stopte hij af en toe wat toe, en
ook zijn zus Marie kreeg inmiddels weer wat geld van hem. Kröller was
veel in Den Haag en verbleef daar in luxe hotels. Aan zijn levensstijl was
nooit iets veranderd. Hij was altijd gewend geweest heel ruime fooien te
geven. Het kon tot gênante situaties leiden, waarbij de kruier op het sta-
tion verbouwereerd naar het in de hand gedrukte biljet keek en aan de
gulle gever vroeg of hij het inderdaad zo bedoeld had.225

Kröller moest inmiddels zelfs af en toe geld lenen bij Sam van De ven -
ter, die met zijn verschillende handeltjes en waarschijnlijk ook met de
levering van kunst aan de bezetter meer verdiende dan zijn vroegere pa-
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troon.226 Om Van Deventer terug te betalen verkocht Kröller in juli 1941
onder meer het schilderij Rozen van Vincent van Gogh voor 25 duizend
gulden vanuit zijn privébezit aan het museum.227 Het was een van de
eerste aankopen die gedaan werd met de zeshonderdduizend gulden
van de nazi’s.228 Ook het meubilair van de familie Kröller in Sint Hu ber -
tus en het museum, het meeste ontworpen door Berlage en Van de Velde,
werd op deze manier eigendom van de Staat. Het leverde Kröller nog
eens dertigduizend gulden op.229

Naast de zes ton voor afgestane kunst vroeg Anton Kröller de bezetter
ook nog eens vijf ton schadevergoeding voor de gronden die gevorderd
waren voor de aanleg van vliegveld Deelen. Dat leek gezien de totale
koop prijs van het landgoed van achthonderdduizend gulden al tame-
lijk overvraagd. Maar de uiteindelijke schadevergoeding pakte even la-
ter nog veel hoger uit. Die bedroeg maar liefst acht ton. De num-lening
werd ervoor verhoogd.230

Ook daarna zou de relatie tussen Kröller en de bezetter goed blijven.
Het jachthuis Sint Hubertus werd geregeld bezocht door hooggeplaat -
ste Duitsers, die door conservator Auping werden rondgeleid. Kokkin
Frau Schulze, sinds de jaren tien in dienst bij de Kröllers, voorzag de
buitenlandse gasten van eten. Ook voor de jacht op het landgoed had de
bezetter interesse. En ook daartegen had Kröller geen bezwaar, al reisde
hij hoogstpersoonlijk naar Den Haag om ervoor te zorgen dat er op zijn
eigen rechten en positie geen inbreuk gemaakt zou worden.231

De dagelijkse leiding van het park was door Kröller inmiddels in han-
den gelegd van Hendrik Jeekel. Deze was een stiefzoon van Archibald

Don Quijote van Jan Sluijters.  Rozen van Vincent van Gogh.
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Maclaine Pont, tijdens de oorlog secretaris van de not, die weer een broer
was van Kröllers jarenlange particuliere juridisch adviseur en commis-
saris Piet Maclaine Pont. Kröller gaf het beheer van zijn erfgoed graag in
handen van vertrouwde mensen.232 Sam van Deventer werd tijdens de
oorlog eveneens voorzitter van de Stichting Het Nationale Park De Hoge
Veluwe.233

Tijdens diens afwezigheid voerde Kröller nog uitgebreide besprekin-
gen met ‘de Duitsche vrienden’ en ‘de heeren van het Departement’ over
de omvang van zijn vroegere landgoed.234 Zijn streven bleef om alle per-
celen die logischerwijze bij het park hoorden, zoals die van de familie
Van Haersolte, die dertig jaar eerder, net als Voûte, pertinent haar grond
niet aan Anton Kröller had willen verkopen, toe te voegen. Hij bemoeide
zich nog intensief met een verordening die in Den Haag in de maak was
om onteigening van gronden mogelijk te maken wanneer bescherming
van natuurschoon in het geding was. Ook de bezetter moest deze veror-
dening goedkeuren.235

Er waren nadien nog verschillende num-leningen nodig om alle laat-
ste stukjes grond van eigenaren op te kopen, om het landgoed te onder-
houden en de schade te herstellen. In totaal zou De Hoge Veluwe twee
miljoen gulden aan num-gelden lenen. Het hele bedrag werd na de oor-
log kwijtgescholden. De grond van de familie Van Haersolte werd pas na
de oorlog verworven.236

Anton Kröllers relatie met de bezetter mocht tijdens de eerste oorlogs-
jaren goed zijn, die met zijn dochter was juist weer aanzienlijk verslech-
terd. De aanleiding was de erfenis van haar moeder, of beter gezegd, het
ontbreken daarvan. Met zijn sterke oriëntatie op bezitsvorming had
Kröller zich altijd vreselijk gestoord aan het Nederlandse erfrecht. Hij
had het liefst een testament gemaakt waarbij alle bezittingen eerst naar
de langstlevende echtgenoot zouden gaan en pas na zijn of haar dood
naar de nazaten, maar volgens de Nederlandse wet konden kinderen al-
tijd hun legitieme portie opeisen.237 En dat laatste is precies wat Helene
Brückmann deed.
Helene en haar broers wisten niet beter dan dat landgoed De Hars -

camp, dat met de vele opstallen inmiddels enige tonnen waard was, al-
tijd op naam van hun moeder had gestaan en dachten dit nu dus gedeel-
telijk te erven. Vlak na haar overlijden bezocht Helene jr. haar vader om
daarover te spreken. Ze trof hem alleen en hulpeloos op Sint Huber tus
aan tussen de stapels ongeordende paperassen van zijn echtgenote, die
nooit enige orde in het geheel had weten te scheppen. Zonder de gebrui-
kelijke schaar aan secretarissen en boekhouders wist Kröller er geen
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raad mee. Hij was altijd een man van de grote lijnen geweest, niet van
administratieve details. ‘Ik vond het zielig en had ’t gevoel dat ’t voor hem
ook niet makkelijk was,’ schreef Helene Brückmann aan haar oudste
dochter.238

Maar al vrij snel maakte haar deernis plaats voor wantrouwen, want
toen ze haar vader vroeg of ze het testament van haar moeder mocht in-
zien, zei hij dat de akte nog bij notaris Nauta lag en dat hij ‘eens zou
gaan kijken’.239 Kröller probeerde daarmee simpelweg de boot af te hou-
den, want het enige testament dat Helene ooit gemaakt had, was bij hun
huwelijk in 1888. Daaruit volgde dat 40 procent van de bezittingen naar
Anton zou gaan en de rest naar eventuele kinderen.240

Kröller zei dat hij de boerderij weliswaar aan zijn vrouw cadeau had
gedaan, maar dat deze formeel altijd zijn eigendom was gebleven. Hij
schermde daarbij met oude balansen waaruit moest blijken dat zij nooit
meer had bezeten dan de twintigduizend gulden die zij als bruids schat van
haar vader had gekregen bij haar huwelijk.241 Ook over de kunst collectie
bestond onduidelijkheid. De erfgenamen meenden dat er een aantal
schilderijen privé-eigendom was gebleven van hun moeder, hetgeen va-
der Kröller nu met stelligheid ontkende.242 Con servator Willy Auping
bevestigde dat er schilderijen buiten de stichting waren gelaten, maar
ook dat deze ‘allen aan de heer Kröller toebehoorden’.243 Juridisch was
dit waarschijnlijk juist, want Helene Kröller-Müller had weliswaar van-
af de jaren twintig een eigen inkomen gehad van rond de dertigduizend
gulden per jaar, de kunstaankopen waren vrijwel allemaal betaald uit de
inkomsten van haar echtgenoot.244

Op de simpele vraag van zijn dochter of dan alle schilderijen volgens
hem aan de Kröller-Müller Stichting toebehoorden, antwoordde hij
slechts geïrriteerd dat ‘de stichting er niets mee te maken’ had – de over-
gedragen schilderijen waren immers eigendom van de staat geworden –
en dat ze voor vragen hierover bij Van Deventer moest zijn.245 Kröller wei -
gerde verantwoording aan zijn eigen kinderen af te leggen en beweerde
botweg dat alle bezittingen de zijne waren.246 ‘Grootpapa houdt nergens
rekening mee, wat niet hem zelf op de een of andere manier raakt,’ om-
schreef Helene Brückmann het zelfzuchtige karakter van haar vader.247

Ondertussen liet Kröller notaris Nauta druk op zijn kinderen uitoefe-
nen een verklaring te tekenen waarin zij voorlopig afzagen van hun erf-
deel, hetgeen Helene bleef weigeren.248 Dat zij tegelijkertijd privé een
heel moeilijke periode doormaakte deed voor haar vader blijkbaar niet
ter zake. In juli 1940 verloor zij haar echtgenoot. Paul Brückmann over-
leed aan een beroerte, maar volgens de familie was het vooral de emotio-
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nele klap van het bombardement op Rotterdam die hem de das omdeed.
Brückmann had zich in 1936 tot Nederlander laten naturaliseren.249

Maar de strijd tussen vader en dochter verminderde er niet door. Eind
1940 werd Helene Brückmann zelfs de toegang tot het museum ontzegd,
omdat zij en haar gevolg bij bezoeken de kunstwerken omdraaiden om
te kijken of er geen etiketten op zaten die wellicht een andere eigendom
verraadden.250 Antwoord op haar vragen kreeg Helene Brück  mann ech-
ter niet. ‘Het moeilijke is dat Grootpapa nooit to the point is – hij laat alles
“pending” tot de anderen ’t opgeven, en dan doet hij wat hij den gehee-
len tijd van plan was,’ schreef zij aan haar oudste dochter. ‘Dit moeten
we hem beletten.’251

Kröller zelf bleef stug volhouden dat er buiten de meubelen van Sint
Hubertus en ‘een paar Daalhofjes’ die in de kelder stonden, geen schil-
derijen in de erfenis van hun moeder zaten, maar weigerde zich formeel
te verantwoorden. In het voorjaar van 1941 zei hij tegen zijn dochter dat
als ze haar erfdeel wilde hebben, ze maar een rechtszaak tegen hem moest
aanspannen.252 Dat laatste deed Helene Brückmann nooit, want in mei
van dat jaar ontstond brand in de schoorsteen van boerderij Het Klaver -
blad, die een deel van het huis in de as legde. Twee schilderijen van Piet
Mondriaan gingen daarbij verloren. Direct na de restauratie werd de
boerderij gevorderd door de bezetter en staakte zij de strijd tegen haar
vader, maar tekenen deed zij niets.253

Tussen Wim en zijn vader was het contact sinds het uitbreken van de
oorlog volledig verbroken. Kröller las alleen in de krant over zijn zoon.
Wim nam het in de zomer van 1941 als districtsleider in Rotterdam op
voor een aantal van zijn nsb-kameraden. Deze waren het stadhuis van
de Maasstad binnengedrongen en hadden een uiterst vernederende foto
gemaakt van burgemeester Oud, waarbij hem een provisorisch vrijmet-
selaarsschort was omgebonden met een davidsster erop. Volgens Wim
Kröller was burgemeester Oud een symbool van ‘den ouden tijd’ en dien-
de hij zo snel mogelijk vervangen te worden.254 Op het bordes van het
stadhuis van de Maasstad, dat uitkeek over de puinhopen van de gebom-
bardeerde stad, stond Wim Kröller trots toen zijn partijgenoot F.E. Mül -
ler in november 1941 als nieuwe burgemeester werd geïnstalleerd.255 Ook
voor Wim was de eigendom van de kunstcollectie altijd een heikel punt
gebleven. Hij had ondertussen bij het ministerie van ok&whet inventaris-
boek van de rijkscollectie opgevraagd ter voorbereiding van een nieuwe
actie tegen zijn vader.256

Alleen met zijn jongste zoon Bob was Kröllers relatie nog goed. Deze
was geregeld bij zijn vader in Sint Hubertus te vinden. Hij had zich ver-
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loofd met Thylla van de Velde, een van de vier dochters van de inmiddels
bejaarde huisarchitect van de familie. Bob en zijn vader brachten de
feestdagen van 1940 door bij de Van de Veldes in Brussel.257 Desondanks
was loslopend vrouwelijk schoon voor Bob nog altijd niet veilig. Hij was
een drinkebroer geworden en de jongste dienstmeisjes werden door het
oudere huispersoneel gewaarschuwd op te passen voor de avances van
‘mijnheer Bob’.258

Bob werkte als enige van de familie nog altijd bij Müller & Co, waar hij
de weinig eervolle taak had gekregen de wirwar aan grotere en kleinere
deelnemingen die zijn impulsieve vader lang geleden bij de firma had
achtergelaten, af te wikkelen. Daaronder ook het aandelenbelang in sana-
torium Bellevue in Kreuzlingen van de familie Binswanger, waar hij zelf
lange tijd had doorgebracht. De onbetaald gebleven vergoedingen aan
Bobs vroegere Parijse vriendin had de firma ondertussen maar voor hem
voldaan.259

Ondanks de oorlogsomstandigheden en de geïsoleerde ligging ont-
ving Kröller nog geregeld bezoek in Sint Hubertus. Zonder uitzonde-
ring waren zijn gasten afkomstig uit de diplomatieke vriendenkring in
Den Haag. Aarnout Snouck Hurgronje kwam in de herfst van 1941 samen

Henry van de Velde op bezoek bij Anton en Bob Kröller.
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met zijn vrouw vijf dagen logeren op De Hoge Veluwe.260 Snouck was
van de negen secretarissen-generaal de zesde die was afgetreden omdat
hij zich niet met het beleid van de bezetter kon verenigen. Voor Snouck
was het bijeenbrengen van een Nederlands vrijwilligerslegioen dat on-
der de Waffen-ss in Rusland moest gaan dienen de spreekwoordelijke
druppel geweest.261

Ook was Kröller vast van plan om zijn oude Rijnvaart-vriend Willem
van Eysinga nog eens op te zoeken. Die woonde inmiddels op het familie-
landgoed Epemastate in Friesland. ‘Ik ben tamelijk geïsoleerd,’ schreef
hij aan hem in het najaar van 1941, ‘doch heb hoop voor mijn auto gas te
krijgen en daardoor wat meer bewegingsvrijheid te krijgen en eens voor
samenkomst aan te kloppen.’262

Hoewel Sam van Deventer zowel directeur van het Kröller-Müller
Museum als van De Hoge Veluwe was geworden, bracht deze nog altijd
het grootste deel van zijn tijd door in Berlijn, een feit dat hij in zijn late-
re geschriften verzweeg.263 Het dagelijkse beheer van de kunstcollectie
was in handen van conservator Auping, met wie hij doorlopend contact
onderhield.264 Van Deventer was in Berlijn ondertussen vader geworden,
maar erg gelukkig daarmee was hij niet. Op de laatste dag van 1940 was
de nog altijd getrouwde Mary Lehnkering bevallen van een zoon, die
geestelijk gezond was, maar lichamelijk ernstig mismaakt. Sam had er
grote moeite mee het kind als het zijne te erkennen, en deed dat voorals-
nog dan ook niet. Waarschijnlijk hield hij ook voor zijn oude baas zijn
vaderschap verborgen.265

In de zomer van 1941 werd Van Deventer echter plotseling ernstig ziek
en kwam zijn leven aan een zijden draadje te hangen. Er was een drieën-
half uur durende operatie voor nodig om een plotseling opgekomen,
ernstige darmkwaal te verhelpen. Anton Kröller, die als de dood was dat
de hoeder van zijn erfgoed het niet zou halen, reisde spoorslags met zoon
Bob naar Berlijn om hem daar te bezoeken.266 Voor de doorgaans zo on-
derkoelde zakenman-in-ruste brak daarmee voor de tweede maal in zijn
leven een periode aan die hij aanduidde als ‘een nachtmerrie’. Weken
leefde hij in onzekerheid of Van Deventer het wel zou gaan redden. ‘Alle
meine Hoffnungen für das weiterbestehen des nationalen Parkes sind
in Sams Mitarbeit und Führung des von unserer lieben Verstorbenen als
Lebensaufgabe hinterlassenes “Juweel” concentriert,’ schreef hij bezorgd
aan Mary Lehnkering.267 Groot was zijn opluchting toen in september
1941 het bericht kwam dat Sam eindelijk buiten levensgevaar was, al
moest hij nog weken herstellen in een kuuroord in Bad Gastein in Oos -
tenrijk.268 Kröller hervatte toen weer zijn laconieke stijl. Nadat hij Van
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Deventer verteld had dat de ‘brons[t]’ dat jaar weinig voorstelde – zijn
Rotterdamse tongval verloor hij nooit – zei hij: ‘Ik zal blij zijn, als alle
gaten die de dokters in je lijf gemaakt [hebben], weer definitief dicht
zijn.’ En hij liet weten hem te willen komen opzoeken en samen terug te
reizen naar Nederland.269 Daarna hoorde Van Deventer echter niets
meer, want Kröller werd wederom geveld door een ernstige bronchitis-
aanval en was alleen aan zijn donkere huis gekluisterd.270

Met zijn ijzersterke gestel herstelde hij ook ditmaal goed, maar de
aanval had hem harder geraakt dan voorheen. Toen Sam eindelijk op 30
november 1941 terugkeerde in Nederland en door zijn oude baas van het
station werd gehaald, kreeg hij de schrik van zijn leven. Kröller was
sterk vermagerd en liep krom. Hij was een schim van de sterke, fiere man
die hij altijd geweest was.271 Hoe hard Kröller ditmaal getroffen was door
zijn ziekte, was goed te zien op de foto’s van het huwelijk van Carel
Schaep man, een van de hoge ambtenaren bij het ministerie van Buiten -
landse Zaken met wie hij vroeger de Rijnvaartkwesties had behandeld.
De 45-jarige Schaepman was in de loop der jaren zeer op de sympathieke
voorzitter van de Nederlandse delegatie gesteld geraakt en vroeg hem
als getuige op te treden bij zijn huwelijk in het najaar van 1941. Kröller
op zijn beurt nodigde de jonggetrouwden, die door de oorlog niet op hu-
welijksreis konden, uit om vervolgens een paar dagen in Sint Hubertus te
komen logeren. Het eerste kind van Carel Schaepman zou niet toevallig
Hubert worden genoemd.272

Anton Kröller als getuige bij het huwelijk van Carel Schaepman. Op de rechterfoto links 
Carel Schaepman, rechts Anton Kröller.
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Dat Schaepman destijds ook de telegrammen en brieven tussen Anton
Kröller en Birger Dahlerus overhandigd kreeg was eveneens geen toeval.
Kröller hoopte waarschijnlijk dat op deze manier zijn betrokkenheid bij
de mislukte vredesmissie ooit nog eens wereldkundig zou worden. En
Kröller had geluk, want de tweede zoon van Schaepman werd journalist
en zou in de jaren tachtig inderdaad een klein heldenepos over de zaak
schrijven.273 Voor het overige was Kröller in het najaar van 1941 drukbezig
geweest zijn persoonlijke archief te verbranden. ‘Ordenen’ noemde Van
Deventer het in bedekte termen. Kröller was altijd op zijn privacy gesteld
geweest en had ook na zijn dood geen behoefte aan pottenkijkers.274

Sam van Deventer kon daarna nog maar heel even genieten van het
gezelschap van de man die hij omschreef als een vader, ‘de man, met wie
ik alles besprak, die mij raad gaf en mij tot steun was’.275 Kröllers stem-
mingen wisselden intussen sterk. Hij zei soms niet meer op de Veluwe te
willen blijven wonen en na de oorlog naar Parijs te willen verhuizen. Dan
weer wilde hij op reis naar Italië.276Het kwam er niet meer van. 
Op 4 de cem ber 1941 was Kröller nog de hele dag in Rotterdam geweest.

De volgende dag moest hij voor besprekingen naar Amsterdam. Butler
Jacob de Jong liep ’s ochtends in alle vroegte naar de kamer van zijn pa-
troon om hem zijn thee te brengen. Het overige huispersoneel hoorde
plotseling een schreeuw uit de gang. Jacob trok lijkbleek weg. Hij trof
Kröller nog aangekleed aan in zijn leunstoel. Dood. De dokter uit Ede
constateerde slechts ‘plotselinge dood’, hetgeen meestal duidde op een
hartstilstand, maar niet uitgesloten kan worden dat Anton Kröller ook
nu de regie in eigen hand had willen houden.277

Anton Kröller werd niet bijgezet in het familiegraf in Hillegersberg.
Voor hem en zijn vrouw was een eigen begraafplaats gemaakt boven op
de Fransche Berg. Daar was al in 1933 door de gemeente Ede toestemming
voor verleend. Een te pompeus ontwerp voor de grafzerken van Henry
van de Velde was door Helene nog hoogstpersoonlijk afgekeurd.278 Na
haar dood had de architect een soberder grafsteen getekend, te vervaar-
digen uit Maulbronner zandsteen, voorzien van het merkteken dat hij
voor Park en Museum samen had ontworpen. Maar dat plan was door
weduwnaar Anton wegens geldgebrek nooit uitgevoerd. Alleen de flag-
stonesdie bij Van de Veldes ontwerp hoorden, lagen er.279 Pas na de oorlog
zouden de graven van Helene en Anton Kröller worden afgedekt met
 reguliere grafstenen van een lokale Apeldoornse steenhouwer. Die van
Helene kreeg als opschrift: ‘Ik geloof aan het volmaakte van al het ge-
beuren’; die van Anton zijn lijfspreuk: ‘Stof zij gij en tot stof zult gij we-
derkeren.’280
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Er was geen grote uitvaart van Anton Kröller. Rouwadvertenties wa-
ren er, buiten die van de familie, nauwelijks. Wel een aantal necrologieën,
waarin hij als ‘een koopman in grooten stijl van internationaal formaat’
geroemd werd. ‘Het is geen geheim, dat onze regeering op zijn grote
kennis van internationale toestanden en personen nooit tevergeefs een
beroep heeft gedaan,’ schreef zijn vroegere krant Het Vaderland.281 Van
het handjevol ondernemingen waar hij tot het einde van zijn leven com-
missaris was gebleven, waren er, mogelijk mede door de oorlogsomstan-
digheden, geen overlijdensberichten. Alleen W.H. Müller & Co plaatste
een eenvoudige annonce in De Telegraaf.282

Het bestuur van de onderneming herdacht haar beherend vennoot in
de vergadering van 16 december 1941. Zelf had hij zich waarschijnlijk in
zijn graf omgedraaid als hij had geweten dat de plechtigheid plaatsvond
op het kantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de Vij -
zel straat in Amsterdam. Daar stonden alle tien aanwezigen op toen
voorzitter Walrave Boissevain het woord nam. Hij vatte het zakelijke le-
ven van Anton Kröller kernachtig samen, waarbij duidelijk bleek welke
gemengde gevoelens men aan hem bewaarde. ‘Onder zijn leiding heeft
het Müller concern een groote vlucht genomen. Op deze periode van op-
bloeiing is in niet mindere mate de teruggang gevolgd. Het ligt voor de
hand, dat aan de figuur Kröller onder deze omstandigheden critiek niet
bespaard is gebleven. Vriend en vijand zullen hem echter als een koop-
man van bijzondere allure blijven gedenken. In het Müller concern zal de
herinnering aan de merkwaardige eigenschappen van Dr. A.G. Kröller
blijvend voortleven.’283

Het graf van Anton en Helene Kröller op de Franse Berg. Rechts het door Henry van de 
Velde ontworpen logo voor het erfgoed van Helene en Anton Kröller.
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Epiloog

Anton Kröller bleek in de zomer van 1940 een testament te hebben ge-
maakt. Het was simpel: alles wat hij bezat moest verdeeld worden over
zijn drie kinderen en de twee dochters van zijn overleden zoon.1 Bob was
aangewezen als executeur-testamentair.2 Aan roerende goederen liet
Kröl  ler slechts een kleine veertigduizend gulden na, bestaande uit schil-
derijen, meubilair en juwelen van zijn echtgenote.3 Modelboerderij De
Harscamp werd daarentegen getaxeerd op maar liefst zeven à acht ton,
maar deze diende nog altijd als onderpand voor de obligatiehouders van
Müller & Co.Er werd nu door het Algemeen Administratie en Trustkan -
toor in de krant een oproep geplaatst aan beleggers om de boerderij vrij
te geven. Deze werd met opzet omzichtig geformuleerd, opdat niet ‘op-
nieuw dingen uit het verleden zullen kunnen worden opgerakeld, wel-
ke in het belang van het concern Müller beter achterwege bleven’.4

Voorlopig konden de erfgenamen weinig beginnen met hun bezit,
want zes dagen na de dood van Anton Kröller vorderde de Duitse bezet-
ter De Harscamp en werden zijn dochter en schoondochter met hun kin-
deren gedwongen uit te wijken naar andere plaatsen op de Veluwe.5 De
geërfde schilderijen werden beleend om inkomen te genereren.6 Sam van
Deventer was de erven Kröller vervolgens graag behulpzaam bij het li-
quideren van het laatste kunstbezit, waarbij zijn uitstekende contacten
met de nazi’s goed van pas kwamen. De Duitse bezetter bleek een gewil-
lige koper, die veel geld over had voor bijzondere werken. Zo verkocht
Van Deventer voor de nazaten Klaprozenveld van Vincent van Gogh voor
zestigduizend gulden aan de Duitsers. Ook het zeldzame boek met de
houtsnedes van Albrecht Dürer, dat Anton Helene in 1928 bij hun veer-
tigjarig huwelijk had geschonken, kwam langs deze weg weer in Duitse
handen. Van Deventer kocht het voor achtduizend gulden van de erven
– Kröller had er destijds vijftienduizend voor betaald – om het vervol-
gens voor dertigduizend gulden door te leveren aan de bezetter. Van
Deventer zou later beweren dat hij van het verschil van 22 duizend gul-
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den, tweeduizend aan het Kröller-Müller Museum had gegeven en twee -
duizend had gestort in wat hij noemde ‘de zwarte kas van St. Hu ber tus’.
De overige achttien zei hij gelijkelijk verdeeld te hebben over Bob Kröl -
ler, conservator Willy Auping en hemzelf. Dat laatste werd na de oorlog
door Bob Kröller tegenover de rechercheurs van de Centrale Vermogens -
opsporingsdienst echter met klem ontkend. Wie loog is niet meer na te
gaan.7

Zoals eerder gezegd, verdient Van Deventers rol tijdens de oorlog en
zijn relatie met de Duitse bezetter uitgebreid nader onderzoek. Belan -
ge loos was hij zeker niet. Hij verwierf in 1943 een derde van de aandelen
in de Amsterdamse kunsthandel Huinck & Scherjon, waar hij sinds 1920
commissaris was en die tijdens de oorlog zowel kunst voor het Kröller-
Müller Museum aankocht als voor de erven Kröller verkocht.8 Van De ven -
ter was tijdens de oorlog ook oprichter en president-commissaris van
uitgeverij Oceanus, die onder invloed stond van de Duitse uitgeverij
Mun dus, die als doel had nationaalsocialistische propaganda te versprei-
den. Hij zou later zelf over deze functie zeggen dat hij ‘de bedoeling er-
van nooit begrepen’ had en dat de uitgeverij bovendien slechts Neder -
landse literatuur en kunstboeken uitgaf.9

Van Deventer voorkwam echter ook dat Anton Mussert, die daar schijn-
baar plannen toe had, zijn intrek kon nemen in Sint Hubertus. De bezet-
ter schreef in 1944 dat ‘der Herr Reichskommissar entschieden hat dass
das Haus St. Hubertus niemandem zur Verfügung steht. Heil Hitler!’.10

In plaats daarvan bood het jachthuis in het laatste jaar van de oorlog on-
derdak aan verpleegsters die werkten in het museum dat was ingericht
als noodhospitaal. Van Deventer behoedde daarnaast tijdens de oorlog
een aantal mensen voor tewerkstelling in Duitsland door hen aan te stel-
len als personeel op het landgoed.11

Sam van Deventer werd na de oorlog geïnterneerd in een kamp bij Ede.
In afwachting van zijn proces las hij opnieuw Faust van Goethe en hield
hij zich onledig met het bestuderen van literatuur over kunst.12 Na een
jaar werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. Er waren geen strafbare feiten
geconstateerd en de middelen voor het onderzoek om deze eventueel als -
nog te vinden, ontbraken vlak na de oorlog. Direct na zijn vrijlating ech-
ter begon Jacob Bakker, die voor de oorlog als hoge ambtenaar zitting
had gehad in het bestuur van het Kröller-Müller Museum, een hetze
 tegen Van Deventer om te voorkomen dat deze als bestuurder van het
museum en het park zou terugkeren. Bakker had succes. Van Deven ters
bestuursfunctie bij uitgeverij Oceanus leidde ertoe dat de naoorlogse
Zui veringsraad hem een tweejarig verbod oplegde om een leidende
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functie te vervullen ‘in welke tak van bedrijf ook’. Strafrechtelijke ver-
volging bleef uit als gevolg van een procedurefout, maar het opnieuw
aanhangig maken van de zaak was voldoende om hem formeel te ont-
slaan als directeur van het museum.13

In 1956 publiceerde Van Deventer Kröller-Müller. De geschiedenis van een
cultureel levenswerk, waarmee hij als postume spindoctor het beeld van het
door hem zo geliefde echtpaar zorgvuldig naar zijn hand zette. Vooral
van Anton Kröller wist hij een sterk eenzijdig beeld te creëren. Zijn eigen
rol binnen het Müller-concern minimaliseerde hij.14 In 1968 – Van Deven -
ter was toen al tachtig – schreef hij zijn boek De Taak,waarin hij een schets
gaf van zijn leven vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn
langdurige verblijf in Berlijn, zijn contacten met de nazi’s en eigen han-
del in kunst komen hierin niet aan bod.15

Sam van Deventer overleed in 1972 in De Steeg bij Arnhem. Het was zijn
laatste wens om begraven te worden bij Helene en Anton Kröller, boven
op de Fransche Berg. Zijn weduwe gebruikte daartoe de brief uit 1911
waarin Helene aan Sam had geschreven dat hij ‘in ons midden en naast
mij’ begraven mocht worden, daar ‘waar je je geestelijk leven hebt ge-
leefd’.16 Dat Helene destijds met ‘ons’ waarschijnlijk haar hele gezin be-
doelde – van getroebleerde familieverhoudingen was toen nog geen
sprake – en dat er op dat moment nog helemaal geen idee bestond voor
een eigen grafkelder, werd gemakshalve vergeten. De overeenkomst die

Sam en Mary van Deventer bij een veiling.
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in 1936 door Anton en Helene met De Hoge Veluwe was gesloten om daar
begraven te mogen worden, vermeldt geen andere personen dan hen -
zelf.17 ‘Getrouw tot in de dood’ vermeldt Van Deventers grafsteen, die
veel kleiner is en boven – en niet tussen – die van Helene en Anton Kröller
werd geplaatst. Inmiddels liggen ook Van Deventers weduwe Mary en
zoon Rudy – en naar verluidt ook Sams hond – begraven op de Fransche
Berg. Geen van de kinderen Kröller werd op deze plek begraven.18

Helene Brückmann-Kröller woonde tijdens de oorlog in Ede, waar zij
een joods jongetje als onderduiker had. Aan het einde van oorlog keerde
zij terug naar Het Klaverblad in Harskamp.19 Haar leven had echter veel
van zijn glans verloren. Ze was haar zo beminde man Paul kwijt, haar
oudste zoon Ernst pleegde in 1944 zelfmoord, haar andere zoon Kurt
deed een poging hiertoe. Helene Brückmann overleed in 1947 op slechts
58-jarige leeftijd.20 De bijna 89-jarige Marie Kröller, die tijdens de oor-
log bij het gezin Brückmann was ingetrokken, overleed een halfjaar na
haar. De mooie villa Heidehoek in Hilversum, die eveneens door de
Duit sers gevorderd was geweest, had zij al eerder wegens geldgebrek
moeten laten veilen.21

Bob Kröller wachtte eveneens een weinig benijdenswaardig lot. Hij
raakte vrij snel na het overlijden van zijn vader aan lager wal en begon
steeds meer te drinken. Door zijn eeuwige geldgebrek woonde hij aan
het begin van de oorlog met zijn vrouw Thylla en een hondje op slechts
één kamer in een van de vijf Kropholler-huisjes, die Sam van Deventer
met vrouw, zoon en stiefdochter had betrokken.22Halverwege de oorlog
vertrok hij met zijn vrouw naar Amsterdam, waar hij een keer opgepakt
werd wegens openbare dronkenschap.23

Na de oorlog werkte Bob nog enige tijd voor Müller & Co in Ant wer -
pen, maar in 1948 werd zijn dienstverband definitief beëindigd. De jaar-
lijkse uitkering aan zijn vroegere Parijse vriendin betaalde de firma nog
altijd. Bob Kröller ontving na zijn ontslag een pensioen van Müller & Co
waarover de directie intern meldde dat het ‘allerminst […] op grond van
zijn verdiensten’ werd verstrekt, maar ‘uitsluitend […] op sentiments-
overwegingen tegenover wijlen Dr. A.G. Kröller’. Bob overleed in 1954
op 57-jarige leeftijd in Otterlo.24

Wim Kröller werd als nsb’er na de Tweede Wereldoorlog gevangen -
gezet. Hij was onder meer leider van het Zeevaartfront geweest, dat als
doel had de Nederlandse en Duitse scheepsbouw en scheepvaart te inte-
greren. Ook was hij directeur geworden van de Nederlandsche Oost -
reederij, die de vaart op de door Duitsland heroverde Baltische staten
nieuw leven moest inblazen.25Wim kreeg een celstraf van zes jaar opge-
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legd. Zijn erfdeel in boerderij De Harscamp werd verbeurd verklaard.
Een poging om dit laatste ongedaan te maken mislukte. Hij kwam in 1949
vervroegd vrij en werkte nog vele jaren als cargadoor in Rotterdam.26

Wim Kröller bleek niet alleen het koppige karakter maar ook het sterke
fysieke gestel van zijn vader geërfd te hebben. Hij overleed in 1980 in
Scheveningen op 88-jarige leeftijd.27

W.H. Müller & Co leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog een twee-
slachtig bestaan. Het bedrijf kreeg enerzijds de rekening gepresenteerd
voor de eerdere weigering de macht af te staan aan een meer Duits ge -
oriënteerde leiding in de persoon van Sam van Deventer en Anton Kröl -
ler.28 De Duitsers haalden allengs zaken bij de onderneming weg. De
vertegenwoordigingen van de Duitse scheepvaartlijnen werden inge-
trokken.29 Van bemiddeling bij ertshandel met Duitsland werd Müller
& Co steeds verder uitgesloten.30 Anderzijds onderhandelde de directie
tegelijkertijd ook met de Duitsers over overname van de Spaanse mijn-
bezittingen. Vertegenwoordigers van het door de nazi’s opgerichte staal -
concern Hermann Göring-Werke bezochten deze ook meermaals, maar
om onbekende redenen vond geen transactie plaats.31 De mangaanmij-
nen in het Marokkaanse Bou Arfa werden daarentegen wel degelijk aan
een Duitse onderneming verkocht.32

Müller & Co bleek onder leiding van Guus Lodeizen bovendien niet te
beroerd om ook binnen Nederland zaken te doen met de Duitse bezet-
ter. De onderneming verhuurde vlak na het bombardement graag haar
leegstaande opslagloodsen in de Sint Jobs- en Merwehaven in Rotter -
dam aan de Wehrmacht.33 Samen met een Haags bedrijfje, waar Müller &
Co eigen personeel stationeerde, werden daarnaast treinwagons, waar-
onder die van de eveneens door de Duitsers gebombardeerde restanten
van het vleesbedrijf in Hoek van Holland, verhuurd aan de bezetter, die
ze ‘overal in Europa’ inzette.34 Ook werd onderhandeld over het geza-
menlijk met de Duitsers investeren in nieuwe koelhuizen in Rotter dam.35

Om een eenduidig oordeel te kunnen vellen over de rol van Müller & Co
tijdens de Tweede Wereldoorlog, is echter eveneens nader onderzoek
vereist. De financiële balans van de oorlog was voor de onderneming
overigens negatief en de Nederlandsche Handel-Maatschappij moest
bijspringen door middel van een nieuwe kapitaalinjectie.36 Het eerste
verklaart wellicht ook waarom Müller & Co vreemd genoeg na de oorlog
geen onderwerp was van juridisch onderzoek naar economische colla-
boratie.37

Na de bevrijding begon voor Müller & Co een nieuwe bloeiperiode. De
wederopbouw en de spoedig daaropvolgende herbewapening in Euro pa
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en Amerika deden de vraag naar ijzer- en mangaanerts herleven. Nieuwe
ijzerertsmijnen in Liberia en Brazilië kwamen tot ontwikkeling, waar-
van Müller & Co vertegenwoordigingen verwierf. De scheepvaart en
overslag profiteerden eveneens van het gestegen handelsvolume in kolen
en erts. In 1950 verhuisde de onderneming in Rotterdam van haar tijde-
lijke behuizing naar een nieuw opvallend rood bakstenen kantoor in
het Scheepvaartkwartier, met uitzicht over het Park en de Müllerpier. De
ertshandel en het mijnbedrijf verhuisden echter tegelijkertijd naar Den
Haag, waar ook het hoofdkantoor weer kwam te zetelen.38

Amerikanen werden na de oorlog belangrijke zakenpartners van Mül -
ler & Co. Zij waren het ook die er eind jaren vijftig voor zorgden dat de
Algarrobo-mijnen in Chili eindelijk tot exploitatie kwamen. De Neder -
landse staat voer wel bij deze transactie, aangezien het aandeel van
Gutehoffnungshütte in de Nederlandse vennootschap die eigenaar was
van de Chileense concessie, als oorlogsbuit in beslag was genomen en nu
te gelde werd gemaakt. De Amerikanen hadden 23 miljoen dollar over
voor Algarrobo, wat bij de toenmalige koers neerkwam op ruim 85 mil-
joen gulden. Afgezien van inflatie was dat ruim het viervoudige van wat
Anton Kröller Ivar Kreuger voor de mijnen had willen laten betalen.
Geïndexeerd was het nog altijd ruim anderhalf keer zoveel.39 Hoewel de
oorspronkelijke houders van preferente aandelen Müller & Co hun geld
nooit terugzagen, werd het geduld van de oude obligatiehouders na de
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oorlog beloond. Op de aandelen die zij in 1934 in ruil hadden gekregen
voor hun obligaties, werden nu riante dividenden uitgekeerd die oplie-
pen tot 25 procent.40

Eind jaren zestig bundelde Müller & Co in de Rotterdamse haven de
krachten met andere stuwadoors als Thomsen en Frans Swarttouw. In
1970, toen diversificatie en risicospreiding in zwang raakten als bedrijfs-
strategie, fuseerde de onderneming, die nog altijd het door Henry van de
Velde ontworpen logo uit de jaren twintig voerde, met de Internationale
Crediet- en Handels-Vereeniging ‘Rotterdam’ – beter bekend als Inter -
natio. Uit de fusie ontstond Internatio-Müller (im), een divers conglo-
meraat van scheepvaart, uiteenlopende handel en industrie, en techni-
sche dienstverlening.41

In de jaren negentig toen ‘terugkeer naar de kernactiviteiten’ het nieu-
we evangelie in het bedrijfsleven werd, verkocht de onderneming een
groot aantal branchevreemde dochterbedrijven. In 2001 werd Inter natio-
Müller opgesplitst in de twee overgebleven bedrijfsonderdelen imcd,
de grondstoffen- en chemicaliënhandel, die met een beetje fantasie ge-
zien kan worden als het zakelijke erfgoed van Anton Kröller, en Imtech,
gespecialiseerd in technische dienstverlening.42 Bij de laatste onderne-
ming kregen beleggers recent nog een groot financieel debacle te verteren.
Ook bij Imtech kwam grootscheepse fraude aan het licht, bleken cijfers te
zijn geflatteerd en moest het vermogen worden afgeschreven. Ook hier
verloren aandeelhouders weer vele miljoenen, waardoor het even leek als-
of de geest van Anton Kröller op aarde was teruggekeerd.
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Conclusie

Anton Kröllers escapades op de kapitaalmarkt kostten beleggers uitein-
delijk 85 miljoen gulden, een kleine 700 miljoen euro nu. Daarbij verloor
Kröller zelf ook zijn beperkte eigen kapitaal en de macht over zijn be-
drijf, maar bleef toch een luxe leven leiden. W.H. Müller & Co kwam er
na de oorlog weer bovenop, maar de oorspronkelijke preferente aandeel -
houders en beleggers in geliquideerde dochtermaatschappijen zagen wei -
nig of niets van hun geld terug.
Anton Kröller liet vooral een prachtig natuurpark na en een van de

mooiste moderne kunstverzamelingen ter wereld. Tegenover een totaal
aan leningen van twee miljoen gulden – vergelijkbaar met ongeveer twin -
tig miljoen euro nu – die door de regering na de Tweede Wereldoorlog
werden kwijtgescholden, kreeg de Staat der Nederlanden een kunstcol-
lectie in handen, waarvan de waarde nu geschat wordt op vijf miljard euro.
De recente restauratie van jachthuis Sint Hubertus, die veertien miljoen
gulden kostte, valt daarbij in het niet.1

De culturele waarde van Kröllers erfgoed is eveneens aanzienlijk. Jaar -
lijks bezoeken meer dan vijfhonderdduizend mensen Het Nationale Park
De Hoge Veluwe, ruim driehonderdduizend van hen bezoeken tevens
het museum. Dat laatste is evenveel als het museum Boijmans van Beu -
ningen in Rotterdam, maar, door de perifere ligging, vanzelfsprekend
minder dan hoofdstedelijke toeristische trekpleisters als het Van Gogh
Museum met bijna anderhalf miljoen en het Rijksmuseum met meer
dan twee miljoen bezoekers per jaar.2 Ondanks de schade voor beleggers
is de maatschappelijke balans van Kröllers ondernemerschap dus posi-
tief en is volgens de in de inleiding genoemde theorie van economisch-
historicus Nye sprake van grote ‘positive externalities’.3

Dat Anton Kröller zijn geld niet helemaal eerlijk verdiende, moge in-
middels duidelijk zijn. Tunneling is de algemene aanduiding in de finan-
cieringstheorie voor het geheel aan methodes waarmee Kröller zich
middelen ten koste van beleggers toe-eigende.4 Het begon met het voor
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te hoge waardes overdragen van de mijnen en schepen aan beursfondsen,
gevolgd door het in rekening brengen van niet-marktconforme com-
missie bij de mijnbouwmaatschappij, waarvan hij de cijfers ook nog
eens door de accountant liet flatteren. Vervolgens ging hij privélandgoe-
deren kopen met geld van beleggers. Na de Eerste Wereldoorlog, toen de
effectenbeurs oververhit raakte, verhoogde hij via tantièmes en divi-
denduitkeringen uit diverse beursfondsen zijn inkomen nog verder. De
obligatie-emissie van Müller & Co in 1928 bood Kröller de gelegenheid
nog één keer een miljoen uit zijn firma te halen, maar daarna was het
feest afgelopen. Kröller redde zijn erfgoed en kwam met de schrik vrij.
Strafvervolging wist hij te ontwijken door de juiste mensen de proble-
men voor hem te laten oplossen. Beleggers waren enerzijds nog niet goed
genoeg georganiseerd en hadden te beperkte wettelijke middelen om
hem aan te pakken, maar anderzijds was tegen de sluwheid van Anton
Kröller sowieso niemand opgewassen. Hij had bewust de kapitaalver-
houdingen in zijn concern zodanig gestructureerd dat derden hem een
maximum aan financiële middelen verschaften, terwijl hijzelf de zeg-
genschap behield.5

De principiële oorzaak van het Müller-debacle lag in het feit dat de
belangen van Kröller als ‘manager’ van het concern en die van de geld-
schieters al in een vroeg stadium niet meer parallel liepen. Binnen twee
jaar nadat Kröller de kapitaalmarkt was gaan gebruiken om zijn groei te
financieren, was het agency-probleem, eveneens afkomstig uit de finan-
cieringstheorie, zijn concern binnengeslopen. Het familiebelang was
veel kleiner geworden dan het aandeel van beleggers, waardoor Kröller
meer lusten dan lasten had van het nemen van risico’s, en gokken met
andermans geld wel erg aantrekkelijk werd.6 Dat beleggers dit niet
doorhadden kwam niet alleen omdat ze te gretig waren, maar ook om-
dat Kröller ze met behulp van zijn niet-onafhankelijke accountant Burg -
mans om de tuin leidde. Daarnaast consolideerde men in die dagen nog
geen cijfers van onderling verbonden ondernemingen, waardoor het af-
nemende persoonlijke belang van Kröller bij zijn onderneming niet goed
zichtbaar was. Reden voor wantrouwen was er niet. Rente en dividend
werden ieder jaar betaald. Dat dat in toenemende mate met de eigen in-
leg van beleggers en leningen van de Rotterdamsche Bank gebeurde 
– het klassieke piramidespel – werd pas zichtbaar toen het te laat was.
Kröller hield na 1924 beleggers nog bijna tien jaar aan het lijntje door
het overwaarderen van activa en gebruikte de crisis van de jaren dertig
om zonder gezichtsverlies zijn slechte investeringen af te boeken. Het
ging Kröller uiteindelijk vooral om de redding van zijn persoonlijke eer
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en status. Hoewel hij zelden geld liet liggen, kwam rijkdom op de twee-
de plaats.
‘Kröller is während des Krieges ehrgeizig geworden,’ constateerde ook

de Duitse consul in 1917 in een memorandum aan zijn rijkskanselier. Hij
zag hoe Kröller zijn tijd liever besteedde aan de publieke zaak en zijn
onderneming steeds meer begon te verwaarlozen.7 Kröllers eerzucht
leidde ertoe dat hij daarna zijn persoonlijke belang steeds meer boven
het bedrijfsbelang ging stellen. Kon voor de oorlog nog gezegd worden
dat Kröller in dienst was van Müller & Co, na de oorlog werden die rollen
omgedraaid. Het is meteen ook de reden waarom Kröller een biografie
verdiende en niet Müller & Co een postume bedrijfsgeschiedenis.
Is Anton Kröller nu een pure zwendelaar geweest? Dat ook weer niet.

Zijn rederijbedrijf en scheepsagenturen waren lange tijd winstgevend,
zijn Zweedse ertshandel ook. Hij was lange tijd waarschijnlijk de groot-
ste ijzerertshandelaar van West-Europa. Of de eigen mijnen in Algerije
rendeerden valt echter te betwijfelen. In ieder geval verdiende de mijn-
bouwmaatschappij al snel te weinig om de hoge commissieverplich -
tingen aan Müller & Co te kunnen betalen. Een aantal mijnen, zoals die
in Marokko en Chili, kwamen bovendien in Kröllers tijd nooit tot ont-
wikkeling, Ouenza bijna twintig jaar te laat, waardoor de verhouding
tussen investeringen en inkomsten scheef begon te lopen. Kröller finan-
cierde de tekorten, zoals gezegd, vooral met nieuwe emissies en bank -
leningen.
Anton Kröller was een ondernemer in de letterlijke zin van het woord,

maar uiteindelijk geen succesvolle. In de terminologie van econoom
William Baumol ontwikkelde Kröller zich al vrij vroeg van ‘productive’
naar ‘unproductive entrepreneur’. Zijn handel in Zweeds erts was onder
meer winstgevend door kartelafspraken met zijn Duitse branchegenoot.
De winst op de import uit Algerije kwam vooral voort uit niet-markt-
conforme commissie die gefinancierd werd door beleggers in Müller’s
Algemeene Mijnbouw Maatschappij.8W. H. Müller & Co had als scheep-
vaartonderneming en verlader van ijzererts aanvankelijk zeker toege-
voegde waarde, maar bij de rol die Kröller zich vervolgens toe-eigende
op de Noordzee moet dat betwijfeld worden. De Batavierlijn werd pas
profitabel nadat hij kartelafspraken wist te maken met sectorgenoten.
Dat laatste gold ook voor zijn kunstmestfabriek. Kröllers graanhandel
was zuiver speculatief en werd nooit winstgevend, de delving van goud
in Siberië en zeegras in Australië evenmin. Kröller dacht veel te lichtzin-
nig over dit soort exotische projecten. Tekenend is ook dat hij ze nooit
persoonlijk bezocht, maar slechts als papieren investering beschouwde.
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Ze hadden geen bestaansrecht en werden niet voor niets in de jaren twin -
tig geliquideerd.
Vanuit zijn beleggers bezien was Kröller met zijn tunneling vanaf het

begin van de twintigste eeuw al ‘destructief’. Als ondernemer bewoog
hij zich toen nog tussen het ‘productieve’ en ‘improductieve’ stadium.
Het waren waarschijnlijk de marktomstandigheden in de ertshandel
die hem er in 1908 toe aanzetten geld door te sluizen naar onroerend
goed, waarmee zijn ondernemerschap definitief ‘unproductive’ werd.
Kröllers welhaast genetisch bepaalde liefde voor bouwen en projectont-
wikkeling leverde het bijzondere Holland House in Londen op, maar de
architecten van de familie Kröller ontwierpen uiteindelijk vooral hui-
zen voor privégebruik, zoals Sint Hubertus, Groot Haesebroek en de
modelboerderijen De Schipborg en De Harscamp. Van het gedroomde
grote museum resteert nog altijd een ruïne op De Hoge Veluwe.
Werkelijk destructief als ondernemer werd Kröller toen het na de

Eerste Wereldoorlog heel moeilijk bleek om met zijn bestaande zaken
nog geld te verdienen en de kapitaalmarkt het hem wel heel gemakke-
lijk maakte zich grootschalig middelen van beleggers toe te eigenen.
Daarna begon hij zijn onderneming steeds meer leeg te halen ten koste
van zijn financiers, en als klap op de vuurpijl bracht hij de kunstcollectie
onder in een stichting waardoor hun een belangrijk verhaalsobject werd
ontnomen.
Anderzijds stond Anton Kröller aan de basis van een aantal onder -

nemingen dat zich – na zijn vertrek weliswaar – succesvol ontwikkelde
en tot op de dag van vandaag bestaat. De Graan Elevator Maatschappij
leeft voort in het Rotterdamse bedrijf European Bulk Services, een doch-
ter van hes Beheer, dat recent in handen kwam van Amerikaanse inves-
teringsfondsen. De Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika en de andere
buitenlandse dochters van de Rotterdamsche Bank werden samenge-
voegd in de Hollandsche Bank-Unie (hbu), die jarenlang deel uitmaakte
van abn en later abnAmro. Het bedrijf ging recent op in Deutsche Bank.
Ferrostaal is nog altijd een Duits metaalhandelsbedrijf. De klm vliegt
nog steeds. De activiteiten van W.H. Müller & Co leven voort in het che-
micaliënhandels- en distributiebedrijf imcd, dat recent in Amsterdam
naar de beurs ging. Wat er nog over was van de Rotterdamse haven- en
scheepvaartactiviteiten ging over naar D. Burger & Zoon, nu de Royal
Burger Group.9 Veel van Kröllers oorspronkelijke ideeën en initiatieven
waren goed, de opportunistische en instrumentele manier waarop hij
daarna met zijn geesteskinderen omging niet.
In welke mate Kröller verantwoordelijk moet worden gehouden voor
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de crisis bij de Rotterdamsche Bank valt niet precies vast te stellen. Het
grootste deel van de archieven van de bank overleefde het bombarde-
ment op Rotterdam niet. Maar het Müller-concern was destijds zeker
niet haar enige dubieuze debiteur.10 Roekeloosheid had ervoor gezorgd
dat de bank een slechte kredietportefeuille had en met veel te hoog ge-
prijsde aandelen was blijven zitten. Anderzijds staat buiten kijf dat de
schulden van Müller & Co aan de bank hoog waren en dat Kröller een ui-
terst ongezonde invloed had op directievoorzitter Willem Westerman.
Het waren ook de geruchten rondom de problemen bij Kröllers bedrijf
die ervoor zorgden dat beleggers het vertrouwen verloren in de bank en
hun aandelen begonnen te dumpen, waardoor de laatste in een crisis be-
landde en gered moest worden door de staat. Het is echter ook waar dat
de bank uiteindelijk geen geld verloor aan het Müller-concern en de
staat niet aan de redding van de Rotterdamsche Bank.
Het is moeilijk voor te stellen dat Anton Kröller geen enkele wroeging

had over de door hem veroorzaakte verliezen bij beleggers, maar helaas
zijn voor het tegendeel geen aanwijzingen te vinden. Zijn drijfveer was
zijn eigen eer en reputatie en daarvoor moest alles wijken. Anton Kröller
had geen geweten en dus ook geen gewetensnood. Was zijn onverschil -
lige omgang met beleggers nu laakbaar? Zeker. Hij maakte ernstig mis-
bruik van hun vertrouwen. Maar vergelijk Anton Kröller eens met D.G.
van Beuningen en Willem van der Vorm, die hun eveneens imposante
kunstcollecties schonken aan het Museum Boijmans. Er bestaat geen
gedetailleerde studie naar de wijze waarop deze twee zakenlieden hun
geld verdienden, maar zeker is dat een deel van hun vermogen te dan-
ken was aan het feit dat zij onderdeel uitmaakten van een kolenkartel,
waardoor zij jaarlijks een aanzienlijke, stabiele inkomstenstroom tege-
moet konden zien. Indirect betaalden de gebruikers van kolen – gezin-
nen, scholen, nutsbedrijven, fabrieken en rederijen – hier de rekening
voor. Voor de petroleumhandel van Henri Deterding geldt mutatis mu-
tandis hetzelfde. Dan resteert slechts de vraag wat erger is: op geslepen
wijze geld afhandig maken van beleggers die weten dat ze risico nemen,
of met medeweten van de regering machteloze burgers te veel laten be-
talen voor een goed dat in een eerste levensbehoefte voorziet?
Zonder hem te willen vrijpleiten, moet Anton Kröller daarnaast ge-

zien worden als een product van zijn tijd. Het waren ‘the rules of the ga-
me’ uit de theorie van Baumol die Kröllers gedrag mogelijk maakten en
ervoor zorgden dat hij nooit vervolgd werd. Er was ten eerste geen goede
effectenwetgeving, maar Kröller leefde ook in een maatschappij waarin
de bezittende klasse nog de dienst uitmaakte en een zekere mate van on-
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aantastbaarheid bezat. Het censuskiesrecht werd pas in 1917 afgeschaft.
Er waren in die tijd wel vaker schandalen, waarbij bijvoorbeeld Kamer -
leden betrokken waren, maar tot juridische vervolging kwam het zelden
of nooit.11

Zowel bij de geflatteerde cijfers van de Rotterdamsche Bank als Mül -
ler & Co besloten de respectievelijke ministers van Justitie van vervolging
af te zien. In het eerste geval gebeurde dat op grond van het vage begrip
‘algemeen belang’. Voor het sepot van de tweede zaak was de moeilijke
bewijslast doorslaggevend. Maar waarschijnlijk speelde bij beide beslis-
singen ook een rol dat Kröller een obstinate figuur was die zich niet snel
gewonnen zou geven en geen middel schuwde om zijn reputatie hoog te
houden, en dat hij goede connecties had op het allerhoogste niveau in
Nederland.
Beleggers in het Müller-concern gaan overigens zelf ook niet geheel

vrijuit. In hun euforie investeerden ze lukraak in aandelen en obligaties
overal ter wereld. Avontuurlijke ondernemers als Anton Kröller, Ivar
Kreuger en Averell Harriman hadden in de ongereguleerde markt vrij
spel. Opmerkelijk is vervolgens weer wel dat ze alle drie op vergelijk -
bare wijze verliezen bij beleggers veroorzaakten, maar hun legacy
 hemelsbreed verschilt. Kreuger stierf vroegtijdig en bleef – net als Lo de -
wijk Pincoffs – grotendeels herinnerd als oplichter. Harriman maakte
nadien furore als groot Amerikaans diplomaat. Zijn financiële fiasco’s
met Amerikaanse scheepsbouw tijdens de Eerste Wereldoorlog en daar-
na met Georgisch mangaan bleken snel vergeten.
Tijdens mijn onderzoek is mij vaak de vraag gesteld of er parallellen

te trekken zijn tussen de casus- en het tijdperk-Kröller en recente schan-
dalen in bank- en beurswezen. Intuïtief kan ik deze vraag slechts met
een volmondig ja beantwoorden. Mijn simpele en cynische analyse is
echter ook dat beleggers in euforische perioden (lees: als er geld in over-
vloed is) nu eenmaal ziende blind en horende doof zijn, dat het instellen
of naleven van regelgeving door de overheid verslapt, dat normen en
waarden vervagen, en ondernemers overmoedig worden.12 Het levens-
verhaal van Anton Kröller is naar mijn mening exemplarisch voor het
ontstaan van de financiële crisis van 1929.
Bank- en beleggingsschandalen zijn van alle tijden en moeilijk te voor -

komen. Een wijs man als Willem Treub, Kröllers grote tegenstander tij-
dens de Eerste Wereldoorlog, publiceerde in 1924 een brochure getiteld
Een woord van waarschuwing aan de Nederlandsche beleggers. Daarin betoogde
hij dat de grote hoeveelheid geld die Amerika onder het Dawesplan in
Europa pompte, wel tot een ‘Krach’ zou moeten leiden. Treubs nood sig -
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naal bleek aan dovemansoren gericht. De Dawes-leningen kregen zelfs
nog een opvolger in het Young-plan. Maar hij kreeg wel gelijk.13 Per -
soon lijk vind ik de monetaire en economische parallellen tussen de hui-
dige tijd en het interbellum schrikbarend. De financiële crisis van 1921
bleek achteraf slechts een voorbode te zijn van de Grote Depressie. Wie
weet wat ons met de grootschalige quantitative easing van de centrale
banken nu nog te wachten staat?
Er zijn twee historische deelgebieden in Kröllers leven die nader on-

derzoek en duiding behoeven. Ten eerste zijn rol tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Het opmaken van de balans hiervan laat ik over aan mili-
tair historici. Ik heb mijn hersens gepijnigd met de vraag of het Kröllers
persoonlijke verdienste is dat Nederland niet in de oorlog werd betrok-
ken, maar ik waag het te betwijfelen. Geen van de oorlogvoerende par-
tijen had veel belang bij het verlies van de Nederlandse neutraliteit.14

Tege lijkertijd rijst de vraag of door Kröllers eigen erts- en graanleveran-
ties aan zowel Duitsland als Engeland de oorlog juist niet langer ge-
duurd heeft. Maar dan is de vervolgvraag meteen of, als Kröller partij
had gekozen en geweigerd had aan een van de oorlogvoerende partijen
te leveren, er niet onmiddellijk een andere ondernemer was opgestaan
die deze rol had overgenomen. Kortom, een kwestie waar ik geen eendui-
dig antwoordop heb.
Daarnaast vraag ik politiek historici zich nog eens te buigen over de

persoonlijke invloed van Kröller op de buitenlandse betrekkingen van
Nederland. In tegenstelling tot hetgeen zijn status als economisch-diplo-
maat tijdens het interbellum doet vermoeden, komt hij, behalve bij de
Rijnvaartcommissie, opmerkelijk weinig voor in geschriften over deze
periode en is ook in primair bronnenmateriaal nauwelijks iets over zijn
persoonlijke verdienste terug te vinden. Bij grote naoorlogse interna-
tionale financiële kwesties, zoals die over de geannuleerde Russische
schulden, speelde Kröller bijvoorbeeld geen enkele rol, terwijl hij daar
wel belangen had.15Mijn vraag blijft dan ook: maakte het ministerie van
Buitenlandse Zaken werkelijk graag gebruik van de oplossingsgericht-
heid van deze internationaal georiënteerde zakenman, zoals Willem van
Eysinga schreef? Of waren Kröllers lidmaatschap van de Rijnvaart -
commissie en tribunalen over herstelbetalingen slechts erefuncties die
minister Van Karnebeek hem toespeelde om de onberekenbare onderne-
mer, die zich aan het einde van de oorlog zo obstinaat van de regering
had afgekeerd, koest te houden? En wat is er waar van de geruchten dat
Kröller Van Karnebeek geld zou hebben toegestopt?
Het onderzoek naar het leven van Anton Kröller heeft op bedrijfshis-
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torisch terrein een aantal nieuwe of diepere inzichten opgeleverd. Het
laat van dichtbij zien hoe als gevolg van de toename van het transitover-
keer in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw de economi-
sche invloed en afhankelijkheid van Duitsland ten opzichte van Enge -
land sterk begon toe te nemen. Deze ontwikkeling blijkt weliswaar uit
bestaand onderzoek, maar lijkt haar weerslag in de bedrijfsgeschiedenis
nog niet te hebben gevonden.16 Ook in de meest recente visie op de eco-
nomische geschiedenis van Nederland wordt de groei van de diensten-
sector rond de vorige eeuwwisseling vooral toegeschreven aan de toe -
nemende handel met Indië, maar de vraag is of het beeld daarmee
compleet is.17

Het Müller-concern komt ten onrechte niet voor in de top tien van
grootste ondernemingen uit de Nederlandse Gründerzeit.18 Dat komt
enerzijds doordat bij de financiële rapportage dochterbedrijven in die
tijd niet werden geconsolideerd, maar ook omdat van Müller & Co even-
als van collega-graanhandelaar Bunge & Co nooit een bedrijfsgeschiede-
nis geschreven werd. Wie schrijft die blijft, het omgekeerde geldt ook.
Wie geen gedenkboek produceert, raakt in de vergetelheid. Vervolgens
geldt het adagium van Kröllers tijdgenoot Philip Gedualla, een Britse
advocaat en historicus: ‘History repeats itself. Historians repeat each
other.’ De Nederlandse bedrijfsgeschiedenis kent een aantal telkens te-
rugkerende usual suspects, waaronder opmerkelijk genoeg – voor een
land dat zich graag afficheert als ‘handelsnatie’ – meer industriële be-
drijven dan handelsondernemingen.
Nu is handel vluchtige materie waardoor historisch onderzoek vaak

moeilijk is. Het gaat soms om snel opkomende en ook weer verdwijnen-
de bedrijven, die slechts een – mogelijk zelfs tijdelijke – schakel vormen
in de productieketen.19 De nalatenschap van handelsondernemingen is
meestal ook veel minder tastbaar dan bij scheepvaart en industrie. Tran -
sitohandel, die het Nederlandse grondgebied maar heel even aantikt,
vormt daarbij ook nog eens de overtreffende trap.20 Mijn vermoeden is
echter dat in de historische ranglijsten wel eens meer ondernemingen
zouden kunnen ontbreken dan alleen Müller & Co en Bunge.21

Ook aan de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis voegt dit onder-
zoek een nieuw aspect toe. Anton Kröllers maritieme activiteiten maken
duidelijk hoe zakelijke belangen van rederijen en cargadoors (zoals
 concurrentiebeperking door middel van trusts en conferences, en ver -
tegenwoordiging van buitenlandse rederijen) konden conflicteren met
nationale en koloniale belangen. Tot op heden vond de meeste geschied-
schrijving van de scheepvaartsector plaats vanuit nationaal perspectief,
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waardoor dit thema onderbelicht bleef. Hopelijk wordt bij de op han-
den zijnde herziening van de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden ook
aandacht besteed aan de rol van Nederlandse scheepvaartondernemin-
gen in internationale kartels en de invloed van buitenlandse rederijen
(en importeurs) in Nederlandse havens.22

Kröllers financiële activiteiten illustreren perfect het al eerder door
bedrijfshistorici en economen gesignaleerde fenomeen dat Neder land se
ondernemingen voor hun lange financiering tot de Tweede Wereld oor -
log nog nauwelijks bij banken als kredietverleners terecht konden, maar
waren aangewezen op de openbare kapitaalmarkt.23Dit onderzoek maakt
daarnaast duidelijk dat het uitblijven van adequate regelgeving tot gro-
te schade bij beleggers kon leiden. Hierbij moet echter direct de kantte-
kening gemaakt worden dat tot op de dag van vandaag geen wetgever
erin geslaagd is beleggersbedrog volledig uit te bannen.
Het beleggingsschandaal dat Anton Kröller veroorzaakte, zou nog

beter in perspectief geplaatst kunnen worden indien er grootschalig on-
derzoek gedaan zou worden naar de uitwassen van de bloei van de
Nederlandse kapitaalmarkt in het eerste kwart van de twintigste eeuw
en de oorzaken van de achterblijvende ontwikkeling van de regelgeving.
Idealiter zou hierbij ook een vergelijking gemaakt worden met buiten-
landse beurzen om te bepalen of de Nederlandse effectenbeurs sneller
groeide dan die in omringende landen, of er meer beleggingsschanda-
len plaatsvonden en of de beperkte effectenwetgeving daarvan mede de
oorzaak was.
Ten slotte voegt dit onderzoek iets toe aan de kennis over de rol van

het Nederlandse bedrijfsleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er lijkt
weliswaar inmiddels consensus te bestaan over het feit dat in bepaalde
bedrijfstakken sterk geprofiteerd werd van de oorlogssituatie en de
neutraliteit, maar wie nu precies hoeveel verdiende is een goed bewaard
geheim, dat in ieder geval de officiële gedenkboeken van bedrijven niet
haalde. Duidelijk werd ook uit dit onderzoek dat als deze gegevens al
boven water gehaald kunnen worden, de gepresenteerde winsten tijdens
de oorlog nog altijd met voorzichtigheid benaderd moeten worden om-
dat ondernemingen, vanwege de oorlogswinstbelasting, hun resultaten
kunstmatig drukten door het nemen van buitengewone verliezen.
Dat laatste neemt niet weg dat ik op deze plaats een pleidooi wil hou-

den voor het kritischer, meer journalistiek kijken naar de geschiedenis
van ondernemingen en ondernemers. Als een bedrijf een periode uit
zijn geschiedenis heeft weggelaten of onderbelicht dan is daar meestal
een reden voor. De bedrijfshistoricus dient deze periode dan niet over te
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slaan, maar daarin juist een signaal te zien om nader onderzoek in pri-
maire bronnen te doen en er vooral niet voor terug te deinzen de oor-
spronkelijke cijfers van de onderneming te gebruiken om de geschiedenis
te reconstrueren.
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Bijlage i Stamboom familie Kröller-Müller
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Bijlage ii Financiële organisatie Müller-concern
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Bijlage iii Commissariaten Anton Kröller

van tot
Nederlandsch-Indische Houtaankapmaatschappij 1895 1917
Internationale Guano- en Superphosphaatwerken 1895 1923
Nederlandsche Scheepshypotheekbank 1899 1941
Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf/Dok- en Werf-Mij 1901 1931
Petroleum Royalty Maatschappij 1901 1916
Graan Elevator Maatschappij 1908 1931
Stoomvaart Maatschappij Friesland 1909 1924
Cultuur-Maatschappij Molio Ardjo 1911 1924
Houtaankap Maatschappij Noord-Si-Maloer 1912 1917
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1913 1915
Houtaankap- en Cultuur Maatschappij Mendis 1913 1916
Houtaankap- en Cultuur Maatschappij Roembio 1913 1916
De Courant Het Vaderland 1914 1924
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij 1914 1922
Hollandsche Bank voor Zuid Amerika 1914 1924
Gemeenschappelijk Eigendom van Aandeelen Holland-Amerika Lijn 1915 1929
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1915 1941
Compañia Mercantil Argentina 1915 1925
Amsterdamsche Superfosfaatfabriek 1915 1923
Rotterdamsche Bankvereeniging 1916 1931
Russisch-Hollandsche Bank 1916 1920
Vereenigde Chemische Fabrieken 1917 1923
Houtaankap- en Cultuur Maatschappij Menoembar 1917 1917
Zuid-Afrikaansch Handelshuis 1918 1923
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken 1918 1941
Transmarina 1918 1921
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij/
Holland-Amerika Lijn 1919 1929

Koninklijke Luchtvaart-Maatschappij voor Nederland en Koloniën 1919 1941
Präger Kreditbank 1919 1924
Nederlandsch-Slavische Handelmaatschappij Ampra 1919 1924
Gazette de Hollande 1920 1924
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 1920 1940
Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee 1920 1924
Bank voor Indië 1920 1924
Reconstructiebank voor Oostenrijk 1920 1924
Algemeene IJzer- en Staalmaatschappij Ferro Staal 1920 1925
Nederlandsche Handelsvennootschap Staheeff 1921 1921
Vianda/English & Dutch Meat Company 1921 1934
Koninklijke Hollandsche Lloyd 1922 1930

Bron:Van Nierop & Baak, Van Oss’Effectenboek, jaarverslagen ondernemingen (iisg). 
Bij sommige vennootschappen had het toezichthoudend gremium een andere titel, zoals
raad van beheer of raad van bestuur. 
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Afkortingen

aa Auswärtige(s) Amt
aat Algemeen Administratie en

Trustkantoor
ab Amsterdamsche Bank
abp Algemeen Burgerlijk

Pensioenfonds
agk Anthony George Kröller
aku Algemeene Kunstzijde-Unie
anwb Algemeene Nederlandsche

Wielrijders Bond
aqp Arne Q. Petimezas
asf Amsterdamsche Superphosphaat

Fabrieken
ava Algemene vergadering van

Aandeelhouders
ba Bundesarchiv
bna British National Archives
bpnl (Bescheiden betreffende de)

Buitenlandse Politiek van
Nederland

cabr Centraal Archief Bijzondere
Rechtspleging

cbg Centraal Bureau voor Genealogie
chb Commissie voor het Handels -

verkeer met het Buitenland
chu Christelijk-Historische Unie
cma Compañia Mercantil Argentina
cnh Commissie voor den

Nederlandschen Handel
csm Centrale Suiker Maatschappij
cv Commanditaire Vennootschap
dadg Deutsch-Australische

Dampfschiffs-Gesellschaft 
echr Erasmus Centre for the History 

of the Rhine
fo Foreign Office
gaa Gemeentarchief Amsterdam 

(nu Stadsarchief Amsterdam)
gar Gemeentarchief Rotterdam 

(nu Stadsarchief Rotterdam)
gem Graan Elevator Maatschappij
ghh Gütehoffnungshütte
ghm Gustav H. Müller
hal Holland-Amerika Lijn
hapag Hamburg-Amerikanische

Packetfahrt-Actien Gesellschaft
hbk Helene Brückmann-Kröller
hga Haags Gemeentarchief
hgc Haagse Gazellen Combinatie

hijsm Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij

hkm Helene Kröller-Müller
igsw Internationale Guano en Super -

phosphaat Werken
iisg Internationaal Instituut voor

Sociale Geschiedenis
immco International Mercantile Marine

Company
kb Koninklijke Bibliotheek
khl Koninklijke Hollandsche Lloyd
kjcpl Koninklijke Java-China Paketvaart

Lijnen
klm Koninklijke Luchtvaart

Maatschappij voor Nederland en
Koloniën

kmm Kröller-Müller Museum
knaw Koninklijke Nederlandse

Akademie van Wetenschappen
knsm Koninklijke Nederlandsche

Stoomboot Maatschappij
kpm Koninklijke Paketvaart

Maatschappij
kwim Koninklijke West-Indische

Maildienst
leb Landbouw-Export Bureau
leb Landbouwexport Bureau
lnh (ministerie van) Landbouw,

Nijverheid en Handel
maem W.H. Müller & Co.’s Algemeene

Exploitatie Maatschappij
mamm W.H. Müller & Co.’s Algemeene

Mijnbouw Maatschappij
man Maschinefabrik Augsburg-

Nürnberg
masm W.H. Müller & Co.’s Algemeene

Scheepvaart Maatschappij
na Nationaal Archief
nasm Nederlandsch-Amerikaansche

Stoomvaart Maatschappij
nbi Nederlands Beheersinstituut
nhh Nederlandsche Handels-

Hoogeschool
nhm Nederlandsche Handel-

Maatschappij
nihm Nederlandsch-Indische

Houtaankap Maatschappij
niod Nederlands Instituut voor Oorlogs-,

holocaust en genocidestudies
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nism Nederlandsch-Indische
Stoomvaart Maatschappij

niva Nederlandsch Instituut van
Accountants

not Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij

nsb Nationaal-Socialistische
Beweging

nsdap Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei

nsu Nederlandsche Scheepvaart-Unie
num Nederlandsche Uitvoer

Maatschappij
nv Naamloze Vennootschap
odis Ons Doel Is Scoren
ok&w (ministerie van) Onderwijs, Kunst

& Wetenschappen
pa aa Politisches Archiv Auswärtige Amt
pb Paul Brückmann
piod Pretmaken Is Ons Doel
pod Politieke Opsporingsdienst
pwc Price, Waterhouse & Co
rb Rotterdamsche Bank
rva Raad van Advies
rvc Raad van Commissarissen
rwks Rheinisch-Westfälisches Kohlen-

Syndikat
rwwa Rheinisch-Westfälisches

Wirtschaftarchiv 
sdap Sociaal-Democratische

Arbeiderspartij
sfk Samuel F. Kruizinga
shv Steenkolen Handels-Vereeniging
smn Stoomvaart-Maatschappij

‘Nederland’
ssm Scheepvaart & Steenkolen

Maatschappij
stpd Nationaal Archief
svd Salomon van Deventer
Tredefina

Treuhandverwaltung für das
deutsch-niederländische
Finanzabkommen

ulo Uitgebreid Lager Onderwijs
vcf Vereenigde Chemische Fabrieken
veb Vereniging van Effectenbezitters
vns Vereenigde Nederlandsche

Scheepvaartmaatschappij
voc Vereenigde Oost-Indische

Compagnie
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Noten

(Indien archiefmateriaal ter beschikking is
gesteld door een andere auteur, is dit ach-
ter het betreffende archiefstuk aangegeven
door vermelding van zijn/haar initialen.)

Voor vindplaatsen van jaarverslagen, jaar-
cijfers, prospectussen, notulen, etc. zie de
toelichting bij het gedeponeerde onder-
zoeksmateriaal op www.dans.knaw.nl.
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25 Van de Laar, Stad van formaat, p. 49-54.
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34 garAdresboek 1866-1867. 
W.G.A.M. van der Lugt, Aan en om de
Scheepmakershaven, in: Ch.A. Cocheret
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terdam, 1947, p. 36-44. A. van der Hoe ven,
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p. 31-35. 
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Nijmegen, 2001, p. 44-47 en 52. Lichte -
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36 EA.M.F. de Gaay Fortman, Familie
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Rotterdam 89.000. Waardenburg, Rotter -
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zij nooit trouwde.
64 kmmha500994 hkm aan svd, 12 novem-
ber 1912.
65 garDigitale Stamboom, Bijlagen bij
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Adresboek 1834, p. 29. Ook een van Marie’s
zussen Dorothea was getrouwd met een
onderwijzer. garDigitale Stamboom. gar
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697. Universitätsarchiv Tübingen, Archief
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dank: Lodewijk Pincoffs (1827-1911), Rotter dam,
2011. 



688

2  Zakenpartners aan het
Willemsplein

1 Van de Laar, Stad van formaat, p. 65-89.
2 Knottenbelt, De Boompjes.
3 kmmha417430 ‘A.G. Kröller’, Het Vader -
land, 15 juni 1914 (typoscript). Zie ook eer-
dere versies van het conceptartikel in kmm
ha417466, 417467, 417468, waarop uitge-
breid handgeschreven commentaar van
vermoedelijk hkm. Hierin wordt overigens
ook nog melding wordt gemaakt van een
betrekking bij expediteur Binneveld &
Schellen, dit is echter doorgehaald. Voor
Westplate & Gleichman zie garAdresboek
1880 en gar70 (Chabot)/2009-1137. De fir-
ma werd in 1905 geliquideerd. Van de Laar,
Stad van formaat, p. 149-150.
4 https://militieregisters.nl.geneabase.
com/over-de-militieregisters. Gegevens
Willem, Anton en Nico Kröller in Militie -
registers Rotterdam, via www.militieregis-
ters.nl. Geraadpleegd op 4 augustus 2013.
5 kmmha379637 Anna Müller, W.H. Müller,
Nach Briefen und nach eigenen Erinnerungen
von seiner Schwester Anna, (ongepubliceerd
typoscript), 1924, deel iii, p. 76.
6 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 19-28.
Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 1-12. 
D. Jacobs, Gereguleerd staal. Nationale en inter -
nationale economische regulering van de West -
europese staalindustrie 1750-1950, Nijmegen,
1988, p. 154-167.
7 F.H. Henning,Düsseldorf und seine Wirt -
schaft. Zur Geschichte einer Region. Band 2: Von
1860 bis zur Gegenwart, Düsseldorf, 1981, 
p. 405-424 en 490-493.
8 Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 7-8.
9 De familie woonde aanvankelijk op
Goldsteinstrasse 10, met het kantoor van
Wilhelm op Steinstrasse 13B. Ze verhuis-
den daarna naar de Marienstrasse en ver-
volgens naar de Tonhallenstrasse. Zie
Müller, WH. Müller, deel iii, p. 8 en 21.
10 De Nijs, In veilige haven, p. 101-152.
11 Idem, p. 14-37. Rovers, De eeuwigheid ver-
zameld, p. 24-28
12 Müller,W.H.  Müller, deel iii, p. 8-13.
13 Th. Sehmer, Die Eisenerzversorgung
Europas, Jena, 1911, p. 18-26.
14 garAdresboeken 1890, p. 358. Krupp
sloeg in 1877 60.000 ton in Rotterdam over.
Zie Lichtenauer, Gedenkboek Kamer van
Koophandel, p. 467. U. Wengenroth, Aus -

landsinvestitionen der deutschen Schwer -
industrie zur Sicherung ihrer Erzversorgung
 zwischen Gründerjahren und Weltwirtschafts -
krise (Arbeitspapier/Working Paper),
München, 1998. www. mzwtg.mwn.de.
15 Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 13-16.
16 Idem, p. 15.
17 Oosterwijk,Reder in Rotterdam, p. 192,
201-213, 267. De Nijs In veilige haven, p. 138-
143. De Gaay Fortman, Familie Ruys.
18 gar 325 (Ruys & Co)/57 Correspondentie
W.H.  Müller & Co 29 maart 1878 – 13 april
1878.
19 Idem. Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 23-
26. Het bedrag van dertigduizend gulden
blijkt uit kmmha414610 Memorandum
agk, 6 maart 1932.
20 garAdresboeken 1880.
21 Van de Laar, Stad van formaat, p. 70-73.
22 Oosterwijk, Reder in Rotterdam, p. 241
 (illustratie). J. Lels, Herinnering van een
ouden niet-Rotterdammer.
23  garBevolkingsregister 305/78 en
500/1344.
24 Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 28-29.
25 Müller verscheepte naar eigen zeggen
in die tijd 120.000 centenaar (1 centenaar =
50 kg), i.e. 6.000 ton per maand, en 72.000
ton per jaar. Müller, W.H.  Müller, deel iii, 
p. 24. De totale Duitse import uit Basken -
land bedroeg op dat moment ruim 700.000
ton per jaar. Sehmer, Die Eisenerzversorgung,
p. 25.
26 Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 31-32.
27 Idem, p. 30- 38.
28 Idem, p. 42 en 66-84.
29 Idem, p. 45.
30 Idem, p. 66.
31 Idem, p. 70. Anna Müller noemt de
 schepen Hollandia, Hispania, Rhenania en
Iberia. Daarnaast noemt zij de Senior, die ge-
noemd zou zijn naar de oude heer Ruys. De
Seniorwas echter eigendom van W. Ruys&
Zoonen. W.H.  Müller & Co. bezat o.a. de
volgende scheepsaandelen: Iberia ¼, Hol -
landia7/16, Rhenania9/16, Hispania9/16. Zie
gar 314 (Notarieel Archief)/2172, Firma-ak-
te W.H.  Müller & Co, 14 juni 1889. Zie ook
gar 1256/1151 W.H.  Müller & Co GmbH,
Wilhelm H. Müller, Auszug aus West deutsche
Ahnentafeln, Band 1, z.p, z.j., (ongepubli-
ceerd typoscript). 
32 Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 42-46.
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Een premie-lening of premie-obligatie is
een obligatielening met een couponrente
beneden de gangbare marktrente op het
moment van plaatsing. Het verschil met de
marktrente wordt bij periodieke uitlotin-
gen aan een beperkt aantal af te lossen obli-
gaties toegewezen, waarvan de houders
dan boven de hoofdsom een premie ont-
vangen. www.belegger.nl, geraadpleegd in
januari 2011. 
33 Voor firma-aktes (ook uitkoop Ruys) zie
gar 1256/623 Aide Memorie cvMüller & Co.
34 gar70 (Chabot)/2009-430 Circulaire
Müller & Co, 1 april 1882.
35 Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 76.
36 Idem, p. 26-27, 36 en 72-76
37 Idem, p. 77, en deel iv, p. 61-80.
38 garAdresboek 1887. Müller,W.H.  Mül -
ler, deel iv, p. 63 en 75.
39 Er is later wel geschreven dat Anton
Kröller in zijn tijd als volontair bij Müller
& Co. ook stage liep in Londen en Parijs,
maar daar is geen enkele aanwijzing voor
te vinden. Er waren daar destijds ook nog
geen kantoren van de firma. Zie o.a. In
Memoriam agk in Arnhemse Courant6 de-
cember 1941. Nieuwsblad van het Noorden
6 december 1941. Jonker, ‘Kröller, Anthony
George (1862-1941)’. In latere terugblikken
op zijn leven van eigen hand of door hkm
worden geen buitenlandse stages ge-
noemd. Zie bijg. kmmha417430 ‘A.G.
Kröller’, Het Vaderland, 15 juni 1914 (typo-
script). ha414610 Memorandum agk, 
6 maart 1932.
40 kmmha417430 ‘A.G. Kröller’, Het
Vaderland, 15 juni 1914 (typoscript).
41 garBevolkingsregister 422/55. Dat de
familie Kröller in die tijd een hond had
blijkt uit een krantenbericht in Het Nieuws
van den Dag 17 mei 1886.
42 gar63 (Gemeentepolitie)/1886, dag -
rapport 316, aangifte van verloren ring met
briljanten, 12 november 1883. Op latere
 foto’s is te zien dat agkdeze ring aan zijn
pink droeg.
43 Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 76-85.
44 Zie noot 31.
45 Müller, W.H.  Müller, deel iii, p. 70.
46 gar 1256/618 Jaarcijfers cvMüller & Co
1881-1889. Lichtenauer, Gedenkboek Kamer
van Koophandel, p. 467 en 528.
47 gar 1256/618 Jaarcijfers cvMüller & Co

1881-1889. Müller & Co zat ook enige jaren
aan de Westerstraat voordat de onderne-
ming terugverhuisde naar het Willems -
plein. garAdresboek 1884-1888.
48 Zie ook Lichtenauer,Gedenkboek Kamer
van Koophandel, p. 475.
49 gar 1256/618 Jaarcijfers cvMüller & Co
1881-1889. Müller,W.H.  Müller, deel iv, 
p. 65-66 en 80-83.
50 Müller, W.H.  Müller, deel iv, p. 77.
51 Idem, p. 82.
52 P. Blom, The Vertigo Years. Change and
Culture in the West, 1900-1914, Londen, 2008,
p. 265-268.
53 Müller,W.H.  Müller, deel iii, p. 44, 70-72,
80-83, 87-88, 90, deel iv, p. 65.
54 Idem, deel iv, p. 89.
55 De achternaam van Verbeets moeder
was Kruller. Zij stamde af van David Krul -
ler uit Den Haag, vermoedelijk een broer
van Antons grootvader Johan Wilhelm
Kröller. Bij het overlijden van Pieter Ver -
beet in 1914 spelde men zijn moeders naam
als Kröller, zie Utrechts Archief, Burger -
lijke Stand, Overlijdensakte 463-399, 
6 februari 1914. gar70 (Chabot)/2009- 519
Circulaires Verbeet & Van Swijndregt, 
1 april 1878 en 1 april 1882.
56  gar 1256/618 personeelslijst 1900-1907.
Enquête, gehouden door de Staatscommissie,
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78 Müller,W.H.  Müller, deel iv, p. 91. Anna
Müller schrijft dat Müller & Co het destijds
gehuurde pand aan het Willemsplein 11
kocht. Müller & Co. was echter in 1883-1884
verhuisd naar Westerstraat 5, en kocht in
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aan het Willemplein omdat het te groot en
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3  Alleen aan het roer
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f. 300.000 als commanditair kapitaal werd
aangemerkt en de rest als gewoon kapitaal.
Vgl. Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 56.
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25 gar720 (J.Burger & Zoon)/646 Notitie
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1851-1994, Rotterdam, 1994.
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29 gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).
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41 garBevolkingsregister 582/192. Uit
gar63 (Gemeentepolitie)/1908, incident -
nr. 350 (15-16 december 1892) blijkt dat
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1914, p. 270-272. M. ’t Hart, J. Jonker en 
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tigjarig bestaan van het superfosfaatbedrijf in

Nederland, Utrecht, 1953, p. 57-69 Zie ook:
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sische archipel ten tijde van het moderne
imperialisme (1870-1914), in: J. van Goor
(red.), Imperialisme in de marge: de afronding
van Nederlands-Indië, Utrecht, 1986, p. 227-
265. Zie ook De Jong, De waaier van het for-
tuin, p. 249-256.
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86 Handboek voor cultuur- en handelsonder -
nemingen in Nederlandsch-Indië, vol. 1896 e.v.
87 M.G. de Boer, 100 jaar Nederlandsche
scheepvaart, Den Helder/Amsterdam, 1939,
p. 94-110.
88 Lichtenauer, Kamer van Koophandel en
Fabrieken Rotterdam, p. 327.
89 Rotterdamsch Nieuwsblad21 februari 1895.
90 Rotterdamsch Nieuwsblad23 november
1894 en 21 februari 1895.
91 À Campo, Koninklijke Paketvaartmaat -
schappij, p. 300.
92 De Jong, De waaier van het fortuin, p. 341.
Kok, De scheepvaartbescherming,p. 138-163 en
184-189. Zie vooral À Campo, Koninklijke
Paketvaartmaatschappij, passim.
93 À Campo, Koninklijke Paketvaartmaat -
schappij, p. 74-79.
94 G. Bessel, Norddeutscher Lloyd 1857-1957.
Geschichte einer bremischen Reederei, Bremen,
1957, p. 65-100. H. Rübner, Konzentration
und Krise der deutschen Schiffahrt. Maritime
Wirtschaft und Politik im Kaiserreich, in der
Weimarer Republik und im National sozialis mus,
Bremen, 2005, p. 25-60. Zie voor totaal-
overzicht Duitse lijnen Rübner,Konzen tra -
tion und Krise, p. 41-43.
95 F.J.A. Broeze, Rederij. T. de Graaf en J. J.
Mobron, ‘Bankiers en reders: belangen en
invloeden van banken op maritiem gebied
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(1870-1964)’ in: Tijdschrift voor zeegeschie -
denis, jaargang 14 (1995), themanummer
‘Geld en water. Banken, verzekeringen en
scheepvaart in de negentiende en twintig-
ste eeuw’, 1995, p. 63�108. Zie ook E. Hel -
dring over Plate: De Vries, Dagboek Ernst
Heldring, p. 140 en 143.
96 De Java Bode 16 november 1894.
97 De Locomotiefgeciteerd in Rotterdamsch
Nieuwsblad21 februari 1895.
98 Staatscourant, nr. 116, 1895.
99 Advertentie Algemeen Handelsblad
6 maart, 1895.
100 gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).
101 H.T. Colenbrander, Krugers Hol lan -
ders, (boekbespreking P.J. van Winter,
Onder Krugers Hollanders. Geschiedenis van de
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-
Maatschappij. Eerste Deel, Amsterdam,
1937), in: De Gids, jaargang 101, nr. 7, 1937, 
p. 95-100. A.J. Veenendaal jr., ‘Cluijsenaer,
Jacobus Leonardus (1843-1932)’, in Biogra -
fisch Woordenboek van Nederland. http://
resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-
2000/lemmata/bwn3/lemmata/bwn2/
cluijsenaar, geraadpleegd december 2013.
102 Via de gedigitaliseerde kranten
(www.delpher.nl) en www.ancestry.com is
na te gaan of agkop passagierslijsten van
schepen voorkwam. De enige keer dat hij
wordt aangetroffen is in De Javabode 16 no-
vember en 1 december 1894, De Locomotief
19 november 1894, Algemeen Handelsblad 18
en 30 december 1894. De namen van Sam
van Deventer, agk’s zoon Wim of schoon-
zoon Paul Brückmann komen nadien ver-
schillende malen op passagierslijsten via
ancestry.com voor, die van agkniet. Zie
ook C. te Lintum,Nederland en de Indiën ge -
durende de laatste kwart-eeuw, Zutphen, 1923,
p. 224-225.
103 gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).
104 Idem. Voor Bwool zie: De Locomotief
12 december 1898.
105  Tweede Kamer 1896-1897, kamerstuk-
nummer 5 ondernummer 63 (Koloniaal ver -
slag van 1896. I. Nederlandsch (Oost-) Indië).
106 C. Gerretson, Geschiedenis der ‘Konink -
lijke’, deel ii, Haarlem, 1936, p. 283 en 481.
gaa 399 (Westerman)/282 brieven W. Wes -
terman 1899-1904.

107 Het Nieuws van de Dag 11 jul 1898. 
J. Th. Lindblad, Economische aspecten.
gar 1256/615 jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).
108 gar 1256/835 Memorandum ‘Pool -
overeenkomsten in het goederenverkeer
Holland-Londen,’ Rotterdam, april 1940.
Von Münching, De geschiedenis van de Bata -
vierlijn, p. 9-17. L.J. Pieters, Een honderdja-
rige scheepvaartverbinding met Engeland,
Rotterdams Jaarboekje, 1964, p. 193-218.
109 De Boer, 100 jaar Nederlandsche scheep-
vaart, p. 157-164. Pieters, Een honderdjarige
scheepvaartverbinding.
110 Van Borselen, Sporen in Rotterdam, 
p. 225-229 en 247-256.
111 gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).
112 Von Münching, De geschiedenis van de
Batavierlijn, p. 21-25. Zie ook gar 1256/1091
S.G. Appeldoorn, Scheepvaart, typoscript,
ca. 1960. gar 1256/793 Statuten en jaar -
verslagen nvNederlandsche Stoomboot
Maatschappij (1897-1914). gar 314 (Nota -
rieel Archief)/1644 Aktes betreffende op-
richting van en inbreng in de nvMaat -
schap pij voor Vracht- en Passagiersvaart
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij,
12 oktober 1896.
113 Algemeen Handelsblad22 oktober 1895.
114 TheShipslist.com geraadpleegd op 21
juli 2011. Zeevaart.web-log.nl geraad-
pleegd op 18 juli 2011. Met dank aan G.J. de
Boer, Amstelveen.
115  J.W. Rosenstok, Brochure over de N.V. Wm.
Müller & Co’s Erts- en Scheepvaartbedrijf,
Amsterdam, 1930. J.W.G. Coops, Verslag van
de Staatscommissie, ingesteld by Koninklyk be-
sluit van 24 Augustus 1906 no. 80, tot voorberei-
ding van wettelyke maatregelen ter voorkoming
van scheepsrampen, Den Haag, 1907. S. Hoste,
De Nederlandse Scheepvaartinspectie
1906-2001, in: 150 jaar toezicht Verkeer en
Waterstaat. Rampen, wetten en inspectiediensten,
Den Haag, 2004, p. 117-179.
116 Rosenstok, Brochure over de N.V. Wm.
Müller & Co. Uit gar1256/615 Jaarcijfers cv
Müller & Co (1889-1900) blijkt dat winst en
liquiditeitspositie in 1892 en 1893 zeer laag
waren, en het schip de Jacoff Prosoroff sterk
verliesgevend was. De drie verongelukte
schepen stonden samen voor ongeveer
honderdduizend gulden in de boeken en
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het is vrijwel zeker dat Müller & Co dat be-
drag ook volledige kreeg uitgekeerd.
117 De deelneming van Müller & Co in N.E.
Kröller & Co bedroeg f. 10.000, en verander-
de nooit. gar 1256/615 Jaarcijfer cvMüller
& Co (1889-1900). Zie ook gar 1256/630
Aide-memoire participaties Müller & Co.
118 Het Nieuws van den Dag21 oktober 1895.
Algemeen Handelsblad22 oktober 1895.
119 Zie voor Laming Nederland’s Patri -
ciaat, deel 15, Rotterdamsche geslachten.
www.shelwin.com/e/ancestry/laming/La
ming–%26–Sons.htm, geraadpleegd op 
11 september 2011.
120 Wennekes, De aartsvaders, p. 223-233.
121 Het Nieuws van den Dag21 oktober 1895.
Aandeelhouders van de nieuwe onderne-
ming, waren William Laming en, Simon en
Maurits – een van zijn zeven zonen – van
de Bergh, en naast Anton Kröller zelf, diens
nieuwe zakenpartners Willem de Ridder
en Christiaan de Jong. Zij werden ook alle-
maal commissaris. Ook John Phillips Graves,
die altijd als agent in Londen voor de
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
had opgetreden, nam honderd aandelen,
maar werd geen commissaris. Het commis-
sarissengremium werd het jaar erop nog
aangevuld met Willem Suermondt, afkom-
stig uit een oud Rotterdams geslacht van
koloniale handelaren, en M. Engeringh,
chef van de Staatsspoorwegen. Zie gar
1256/793 Statuten en jaarverslagen nv
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
(1897-1914). gar 314 (Notarieel Archief)/
1644 Notariële aktes betreffende oprich-
ting van en inbreng in de nvMaatschappij
voor Vracht- en Passagiersvaart Neder land -
sche Stoomboot Maatschappij, 12 oktober
1896. De bank verstrekte een overbrug-
gingskrediet van ruim driehonderddui-
zend gulden, waardoor Müller & Co al 
vóór de aandelen- en obligatieemissie de
drie schepen weer kon doorverkopen. 
gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).
122 Von Münching, De geschiedenis van de
Batavierlijn, p. 21-25.
123 Van Borselen, Sporen in Rotterdam, 
p. 225-229 en 247-256.
124 gar720 (J. Burger & Zoon)/646 Notitie
October 1898.
125 Witte en Von Münching, De Stoom -

vaart Maatschappij Zeeland. gar 125/615
Jaarcijfers cvMüller & Co (1889-1900).
126 Leeuwarder Courant5 september 1890.
127 Leeuwarder Courant 28 oktober 1895 en
23 maart 1896.
128 gar720 (J. Burger & Zoon)/646 Notitie
October 1898.
129 na2.25.68 (dnb)/14654 J.H. Veder aan
Scheffer (dnb), 26 mei en 1 juni 1897. 
130 gar720 (J. Burger & Zoon)/646 Notitie
October 1898.
131 gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).Rotterdamsch Nieuwsblad
27 maart 1896.Officieel heette de onderne-
ming The Hull & Netherlands Steamship
Service, maar in advertenties werd de naam
Hull and Holland Steamship Service gebruikt.
132 gar720 (J. Burger & Zoon)/646 Notitie
October 1898.
133 Idem.
134 gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).
135 kmmha501360 hkm aan svd 30 april
1914. ha417432 hkm aan Mr J. Limburg ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van
den Heer A.G. Kröller, 12 juni 1914.
136 gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900).
137 Zie onder andere advententies
Algemeen Handelsblad 10 september 1897, 
17 september 1897, 26 oktober 1897, 
16 november 1897 en 13 januari 1898.
138 Uit gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller
& Co (1889-1900) blijkt dat de verdiensten
op de Hull-agentuur stegen van f. 5.655 in
1893 naar f. 19.430 in 1900. Deze lijn was de
meest winstgevende lijn van Müller & Co
in die periode. gar 1256/1091 Appeldoorn,
Scheepvaart.
139Bos, Brits-Nederlandse handel en scheep-
vaart, p. 278-304 en bijlagen 12 en 13. 
Zie ook H. Reuchlin, Handelsvaart.
140 kmmha501360 hkm aan svd, 30 april
1914.
141 Kadaster Rotterdam, 1894, 991-3.
142 G.T. van Ysselstein, Het Haringvliet,
in: Cocheret, Rotterdammers over Rotterdam,
p. 69-75. W.C. Mees, Het koopmanshuis
Haringvliet 98, in: Rotterdams Jaarboekje,
1941, p. 151-174.
143 Kadaster Rotterdam, 1901, 1196-85.
144 Van Ysselstein, Het Haringvliet.
145 Idem.
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146 Idem.
147 Van Borselen, Sporen in Rotterdam, 
p. 283-284. 
148 Van de Laar, Stad van formaat, p. 91-106.
149 Het was in die tijd in Rotterdam voor
families van de stand gebruikelijk om
 minimaal één huishoudelijk personeelslid
in dienst te hebben. Zie De Nijs, In veilige
haven, p. 240-241. Het was in die tijd gebrui-
kelijk om van de dienstbodes te vragen een
muts te dragen. Zie E. Mees-Havelaar, Een
kind van de Boompjes, in: Ch.A. Cocheret,
Rotterdammers over Rotterdam, Rotterdam,
1947, p. 58-68.
150 Naamlijst van heeren gewone leden
der Sociëteit Harmonie, 1857-1905, lijst
jaar 1897 (bibliotheek gar).
151 Interview auteur met mevrouw N. Wit-
Kröller, 30 november 2010. Van Deven ter,
Kröller-Müller, p. 22-23.
152 gar76 (Rotterdamse Kunstkring)/115
en 127 Ledenlijst 1893-1916. Zie ook A.J.
Teychiné Stakenburg (red). Uit de kunst. 
75 jaar Rotterdamsche Kunst Kring, Rotter -
dam, 1985.
153 gar 1256/1137 Balans en uitgaven 
G.H. Müller. In memoriam G.H. Müller in:
Wereldkroniek 1 maart 1913. gar851 (Anglo-
Dutch Lawn Tennis Club), ongeïnventari-
seerd archief. Zie over Oldenzeel: V. Baar,
De collectie J. J. Tiele, in: Rotterdams Jaar -
boekje, 2002, p. 317-338.
154 Rotterdamsch Nieuwsblad4 mei 1895.
155 gar 1256/618 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900). Rotterdamsch Nieuwsblad
20 september 1893.
156 Rotterdamsch Nieuwsblad 10 april 1894, 
11 juni 1894 en 14 januari 1896. Het Nieuws
van den Dag, 5 juni 1894. Algemeen Handels -
blad 17 juni 1894. garBurgerlijke stand,
Rotterdam 1896 e010v, aktenr. 3927.
157 Zie bijvoorbeeld nrc 3 april 1867. Het
Nieuws van den Dag22 juli 1880, 1 september
1880, 17 augustus 1881, 8 mei 1888. gar
Adresboeken en Burgerlijke Stand.De Tijd
12 juli 1888 onder Faillissementen.
158 Letterkundig Museum, Collectie 
H. Heijermans, signatuur H 06131 B 2 /
mm1989L-000133 W.A. Kröller aan Her man
Heijermans, 27 juni 1902. Zie ook Han -
delingen Tweede Kamer 1894-1895, 
28 mei 1895, p. 1202.
159 Idem.

160 Erfgoed Centrum DiEP (Dordrecht),
22 (Geneeskundig gesticht voor krankzin-
nigen)/28, 44 en 553.

4 ‘Weg met Kröller!’
1 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-
1914, p. 311-322. T. Jansen, ‘De wil der bazen
regelt het werk.’ Havenarbeiders rond 1900
in Rotterdam en Amsterdam, Jaarboek voor
de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewe-
ging in Nederland (1979), p. 7-87. 
2 Enquête, gehouden door de Staats com -
missie, benoemd krachtens de Wet van 
19 januari 1890 (Staatsblad no. 1): verhoren:
verslagen, deel viii: Los- en laadwerk by
zeeschepen, Den Haag, 1890-1894, p. 8-11.
3 Dagelijkse kroniek 1896-1898,Rotterdams
Jaarboekje, 1899, p. vi.
4 Enquête 1890, deel viii,verhoor A. Plate, p. 5.
5 Jansen, De wil der bazen. 
6 Idem. Enquête 1890, deel viii, p. 54-56.
7 Enquête 1890, deel viii: Los- en laadwerk by
zeeschepen, p. 3-8.
8 Lichtenauer,Gedenkboek Kamer van Koop -
handel, p. 563-569. Zie ook Van de Laar, Stad
van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de
19e en 20e eeuw, Zwolle, 2000, p. 163-166.
Enquête 1890, deel viii: Los- en laadwerk by zee-
schepen, p. 3-11 en p. 25-27.
9 Enquête 1890, deel viii.
10 A.J. Teychiné Stakenburg, svz, stand van
zaken 1907-1957. 50 jaar arbeidsverhoudingen in
de Rotterdamse haven, Rotterdam, 1957, p. 22-
23. Enquête 1890, deel viii, p. 1-3.
11 gar720 (J. Burger & Zoon)/646 Notitie
October 1898.
12 Enquête 1890, deel viii, p. 39-42.
13 Het Nieuws van den dag23 september 1891.
Zie ook: Mees, Man van de daad, p. 629. gar
1256/615 Jaarcijfers cv. Müller & Co (1889-
1900).
14 Van de Laar, Stad van formaat, p. 164.
15 Verscheidene verhoren in: Enquête 1890,
deel viii.
16 Teychiné Stakenburg, svz, p. 22-23. gar
720 (J. Burger & Zoon)/646 Notitie October
1898.
17 Rotterdamsch Nieuwsblad 18 maart 1896.
18 F.B. s’Jacob, www.parlement.com, 
geraadpleegd op 14 oktober 2011. Neder -
land’s Patriciaat, deel 80, 1997, p. 162-163. 
Zie ook Wagener, Een eeuw binnen met de bel,
p. 32.
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19 Rotterdamsch Nieuwsblad 18 en 21 maart
1896.
20 Dagelijkse kroniek 1896-1898,
Rotterdams Jaarboekje, 1899, p. vi.
21 Rotterdamsch Nieuwsblad 18, 21 en 
24 maart 1896.
22 Rotterdamsch Nieuwsblad 31 maart 1896.
23 gar63 (Gemeentepolitie)/3353,
N1559/1896.
24 Rotterdamsch Nieuwsblad2 april 1896.
25 Lichtenauer, Gedenkboek Kamer van
Koophandel, p. 570. Een last is 2.000 kg.
26 Rotterdams Nieuwsblad 15 mei 1896
27 Dagelijkse kroniek 1896-1898,
Rotterdams Jaarboekje, 1899, p. xi en xii.
Rotterdamsch Nieuwsblad 15 mei 1896.
28 Mees-Havelaar, Een kind van de
Boompjes.
29 Enquête 1890, deel viii, verhoor A. Plate, 
p. 4-5. Lichtenauer, Gedenkboek Kamer van
Koophandel, p. 570.
30 H. van Driel, Peter Frederik Thomsen
(1856-1916), in: Visser, Rotterdamse onderne-
mers, p. 241-243.Rotterdamsch Nieuwsblad24
maart en 31 maart 1896.
31 Rotterdams Nieuwsblad 18 mei 1896.
32 De Controleur 23 mei 1896 (in bibliotheek
gar).
33 Rotterdams Nieuwsblad 16 mei 1896.
34 Rotterdams Nieuwsblad 15 mei 1896.
35 gar 63 (Gemeentepolitie)/1918
Dagrapport 13 mei 1896, nr. 134.
36 Rotterdams Nieuwsblad 16 mei 1896.
37 Rotterdams Nieuwsblad 16 en 18 mei 1896.
F. van Vree, ‘Polak, Henri (1868-1943)’, in
Biografisch Woordenboek van Nederland.
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn188
0-2000/lemmata/bwn5/polak–h, geraad-
pleegd in december 2011.
38 Rotterdams Nieuwsblad 16 mei 1896.
39 Rotterdams Nieuwsblad 18 mei 1896.
40 Rotterdams Nieuwsblad 19 mei 1896.
41 nrcgeciteerd in: Rotterdams Nieuwsblad
18 mei 1896.
42 gar63 (Gemeentepolitie)/ 3353,
N1559/1896.Rotterdams Nieuwsblad 19 mei
1896.
43 Rotterdams Nieuwsblad 19 mei 1896.
44 Rotterdams Nieuwsblad 18 mei 1896.
Nieuws van den Dag, 18 mei 1896.
45 Rotterdams Nieuwsblad 19 en 21 mei 1896.
Lichtenauer, Gedenkboek Kamer van
Koophandel, p. 571.

46 Jansen, De wil der bazen. 
47  A. Lammers, ‘Netscher, Franciscus
Cristianus Johannus (1864-1923)’, in
Biografisch Woordenboek van Nederland.
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn
1880-2000/lemmata/bwn3/netscher, ge-
raadpleegd op 16 november 2011.
48 Netscher, Karakterschets.
49 A. Frankfurther, In klinkende munt. Her -
inneringen van een bankier, Amsterdam, 1961,
p. 52-55. Hierin wordt een uitgebreide,
maar kritische beschrijving geschreven
van Kröllers charme en charisma. Kröllers
lengte blijkt uit persoonsgegevens op
www.militieregisters.nl.
50 W.J. Hoffman J.Jzn., Geschiedenis van
de familie Hoffman, 1928, deel II, p. 190, ge-
citeerd in: Mees, Man van de daad, p. 342-343.
51 Gegevens ontleend aan garBurgerlijke
Stand en garAdresboeken. 
52 Andere getuigen bij de kinderen van
Lambert Mees waren zijn broer Rudolf en
zijn zwager Pieter van Dorp.
53 na2.25.68 (dnb)/14654 J.H. Veder aan
Scheffer (dnb), 26 mei en 1 juni 1897. 
54 C. Boele en P. van de Laar, Geschiedenis
Koninklijke Van Ommeren nv 1839-1999, Rot -
ter dam, 2001, p. 19.
55 De Boer, 100 jaar Nederlandsche scheep-
vaart, p. 157-164. Pieters, Een honderdjarige
scheepvaartverbinding met Engeland.
56 J.G. Loohuis,Rotterdam als petroleumha-
ven in de negentiende eeuw, Rotterdam, 1952,
p. 72-85. Zie voor ontwikkeling petroleum-
transport in Rotterdam ook Nusteling, 
De Rijnvaart, p. 323-332.
57 na2.25.68 (dnb)/14654 J.H. Veder aan
Scheffer (dnb), 26 mei en 1 juni 1897. 
58 gar720 (J. Burger & Zoon)/646 Notitie
October 1898.
59 kmmha501360 hkmaan svd30 april 1914.
60 hga612 (nlsDe Witte)/748 gewone
 leden. Ledenkaart A.G. Kröller. Met dank
aan de heer H. Ambachtsheer.
61 garBurgerlijke Stand, geboorteakte
R.A. Kröller 4 februari 1897. Robert Laming
was een van de deelgenoten in J. Laming &
Sons. Nederland’s Patriciaat, deel 15, Rot ter -
damsche geslachten. gar720 (J. Burger &
Zoon)/646 Notitie October 1898.
62 Zie voor beschrijving Rommenhöller
na2.06.079 (Crisisinstellingen)/1567.
63 E. Fridrichowicz, Die Technik des inter -
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nationalen Getreidehandels, Berlijn, 1908, 
p. 1-9. Zie ook K.K. Vervelde, De Rotterdamse
graanhandel bemonsterd en gewogen. 125 jaar
Koninklijke Vereniging Het Comité van Graan -
handelaren. 1872-1997, Rotterdam, 1997, 
p. 49-53.
64 Fridrichowicz,Die Technik des internatio-
nalen Getreidehandels, p. 9-12. Vervelde, De
Rotterdamse graanhandel, p. 49-53.
65 K. Veraghtert, Havens, in: R. Baetens,
Ph. M. Bosscher en H. Reuchlin (red.),
Maritieme geschiedenis der Nederlanden, Deel 4,
Tweede helft negentiende en twintigste eeuw, van
1850-1870 tot ca 1970, Bussum, 1978, p. 53-88.
66 na2.05.38 (BuZa B-dossiers)/2801
Correspondentie Van Eys (consul in Roe -
menië), Reepmaker (lid KvK R’dam), Ruys,
Gevers (gezant in Roemenië) en J. Röell,
mei 1896-maart 1897.
67 na2.21.183.69 (J. Röell)/144 Memoran -
dum inzake Roemeense scheepvaartlijn,
ongedateerd. Van Eysinga, Le Dr. A.G.
Kröl ler.
68 The Times, 30 september 1897 (bericht
aanwezig in na2.05.38 (BuZa B-dossiers)/
2801).
69 na2.05.38 (BuZa B-dossiers)/2801,
Correspondentie Gevers (Nederlandse ge-
zant in Roemenië) met J. Röell, juni-juli
1897. Zie ook Z.W. Sneller, Geschiedenis van
den steenkolenhandel van Rotterdam, Gro nin -
gen, 1946, p. 185.
70 K.P. van der Mandele, Dr. A. Plate, 1845-
1927, in: Ch.A. Cocheret en W.F. Lichte -
nauer, Bekende Rotterdammers door hun stad-
genoten beschreven, Rotterdam, 1951, p. 19-21.
71 na2.21.183.69 (J. Röell)/144 Notre
Service Maritime. Overdruk uit L’Indépen -
dence Roumaine,  ongedateerd. na2.05.38
(BuZa B-dossiers)/2801, Correspondentie
Gevers (Nederlandse gezant in Roemenië),
Müller & Co met W.H. de Beaufort, decem-
ber 1897-januari 1898.
72 gar 1256/615 jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900). 619-622 winst- en verliesreke-
ningen cvMüller &Co 1902-1909.
73 Algemeen Handelsblad 12 oktober 1898.
74 W.F. Lichtenauer, Ter nagedachtenis
Charles-Albert Cocheret 4 september 1880-
31 juli 1974, in: Rotterdams Jaarboekje, 1975,
p. 137-146. Zie ook Wagener, Een eeuw binnen
met de bel, p. 40-44. garAdresboek Rotter -
dam 1902-1904.

75 Een complete serie van de Rapports
Consulaires is aanwezig in de bibliotheek
van het iisg. Zie ook C.G. Rommenhöller,
Handelspolitiek Studie uitgegeven bij gelegen-
heid van de Opening der eerste directe Stoom -
vaartverbinding der Rumeensche Spoorwegen
tusschen Rumenië en de Haven van Rotterdam,
Rotterdam, 1898.
76 gar 1256/615 Jaarcijfers cvMüller & Co
(1889-1900). kmmha360732 Jaarcijfers
Müller & Co. (London) Ltd. 1904. B.K.
Goodwin en T.J. Grennes, Tsarist Russia
and the World Wheat Market, Explorations
in economic history, 1998, vol. 35, p. 405-430.
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p. 222-228.
77 1 poed was ongeveer gelijk aan zestien
kilo. Vervelde, De Rotterdamse graanhandel,
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ari - 7 oktober 1902. gar 1256/763 notulen
avamasm26 april 1902 en 28 mei 1903 
J. Bähr, R. Banken en T. Flemming.Die man.
Eine deutsche Industriegeschichte, München,
2008, p. 117.
38 gar 1256/615 jaarcijfers cvMüller & Co
1889-1900. Müller & Co bezat de comman-
ditaire aandelen. Familiearchief Van Hoey
Smith, Akte 2 november 1897 mbt over -
name activiteiten Smith & Co door B.C. de
Jong van jhr. H.P. Tindal. gar1256/1091
Appeldoorn, Scheepvaart.
39 gar 1256/1662 bezittingen maem. Het
Nieuws van den Dag 18 mei 1905. gar 1256/
495 notulen rvacvMüller & Co, 13 oktober
1931. Kröller en De Jong kochten de grond
van de erven van de kort daarvoor overleden
dominee Cordes uit Vorden, die oorspron-
kelijk uit Amsterdam afkomstig was. Ze
stelden Marinus Hazenberg, een gepensio-
neerd administrateur van de Marine en
medecommissaris bij de Petroleum Royalty
Maatschappij, aan als directeur bij de N.V.
Welgelegen, maatschappij tot exploitatie
van onroerende goederen te Den Haag.
J.H. van den Hoek Ostende, Overtomen in
de omgeving van Amsterdam, in: 78ste
Jaarboek van het genootschap Amstelodamum,
Amsterdam, 1986, p. 21-53. 
40 gar 1256/615 jaarcijfers cvMüller & Co
1889-1900.
41 hgaOverlijdensakte B.C. de Jong, 
31 januari 1906 en Bevolkingsregister
102/144. gar1256/1091 Appeldoorn, Scheep -
vaart.
42 gar 1256/764 notulen rvcmasm, passim.
43 Zie o.a. balans filiaal Parijs 1905 in gar
1256/616 Jaarcijfers Müller & Co 1900-1915.
44 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 
3 februari 1904.
45 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 
20 april 1904.
46 Jaarverslagen mamm. gar 1256/847 
notulen rvcmamm 1903-1934.
47 gar 1256/615 jaarcijfers cvMüller & Co
1889-1900.
48 gar 1256/1137 boekhouding Gustav
Müller, deel 2 (grootboek), onder Com -
manditair Kapitaal.
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49 kmmha502178 hkm aan agk, 13 mei
1911.
50 gar 1256/615 jaarcijfers cvMüller & Co
1889-1900. gar1256/1137 boekhouding
Gustav Müller, deel 2 (grootboek), onder
Aandeel Firma, Interest en W. Faulenbach.
Informatie over Phoenix uit Archief axa
Verzekeringen, verkregen via Frieda van
Essen, waarvoor dank. Dat Phoenix waar-
schijnlijk uit een erfenis afkomstig was
blijkt uit het feit dat tegelijkertijd in de ba-
lans een vordering verscheen van ‘Erven
agk’, soms ook genoemd ‘Erven agk/Phoe -
nix’. Kröllers overleden tante Helena was
weduwe van een eigenaar van een levens-
verzekeringsbedrijf.
51 gar 1256/1137 balans en uitgaven 
G.H. Müller.
52 kmmha501041 hkm aan svd, 12 januari
1913. ha501074 hkm aan svd, 19 februari
1913.
53 Cocheret, Dr. A.G. Kröller.
54 Dit bleek bij zijn overlijden, toen tal -
loze relaties uit de Duitse ijzer- en staal -
industrie zijn uitvaart bijwoonden.kmm
ha501078 hkm aan svd, 23 februari 1913.
ha501080 hkm aan svd, 27 februari 1913.
55 E. Dietz, Note sur la mine de fer man -
ganésifère de Rar-el-Maden (province
d’Oran), in: Revue Universelle des mines, 1899,
p. 165-172. gar 1256/1137 boekhouding
Gustav Müller, deel 1 en 2, onder Reiskosten.
56 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915.
57 gar314 (Notarieel Archief)/2977 Nieuwe
firma-akte cvMüller & Co, 13 december 1900.
58 Idem.
59 gar 1256/616 Kapitaalrekeningen ven-
noten 1900-1915. Van de winst van Müller &
Co werd eerst betaald: a. dividend 5 pro-
cent (over het kapitaal), b. vaste vergoeding
aan de firmanten van samen f. 35.000, c. 10
procent (van de winst) toegevoegd aan de
reserves. Van het overschot (de overwinst)
ging 50 procent naar de beherende venno-
ten gezamenlijk (verdeeld 3/5 agk, 2/5
ghm), 25 procent naar de houders van op-
richtersaandelen, en 25 procent als tweede
dividend naar de beherende en comman -
ditaire vennoten gezamenlijk). Zie ook
gar 1256/623 Aide memoire W.H.  Müller &
Co. waarin de belangrijkste notariële aktes
in typoscript zijn opgenomen.

60 Willem Kröller en Emilie Faulenbach
werden beiden vertegenwoordigd door
Mr. Carel Eduard Havelaar, advocaat en
procureur te Rotterdam. gar 314 (Nota -
rieel Archief)/2977 Volmacht bij notariële
akte, 13 december 1900.
61 Van der Schuyt, en De Ronde, De ’s-Gra ve -
landseweg en zijn bewoners, p. 50.
62 na2.21.015 (Baart de la Faille/Stratingh
Tresling)/325-326. 
63 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915.
64 Landheer-Roelants,Romantisch wonen in
de stad, p. 195-199.
65 Idem.
66 gar246.02 (Rotterdamse Manège)/55,
register der aandelen in de nv 1883.
Volgens Sam van Deventer ontwikkelde
Helene Kröller zich in Rotterdam destijds
tot ‘één van de beste amazones’. Van Deven -
ter, Kröller-Müller, p. 22. Van Deventer kwam
pas in 1908 bij de familie. In het gedenk-
boek van de Rotterdamse Manège komt de
familie Kröller niet voor. J.P van der Weele,
De sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche
Manège. Gedenkboek in opdracht van het Be -
stuur samengesteld bij het honderdjarig bestaan
en voorafgegaan door een geschiedkundig over-
zicht der voordien bestaan hebbende rijscholen,
Rotterdam, 1937.
67 Het Nieuws van den Dag7 april 1903 en 18
september 1903.
68 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 22.kmm
ha502172, agk aan hkm, [1] juli 1914.
69 gar 1256/1137 privéboekhouding
Gustav Müller 1895-1905. Mogelijk lag de
Lotos toen al bij de Koninklijke Neder land -
sche Zeil- en Roeivereeniging De Maas,
waarvan Gustav Müller ook lid was. Na de
dood van Gustav Müller in 1913 nam Anton
Kröller het schip over en lag het eveneens
bij De Maas. Zie Lijst der jachten behoorende
aan H.H. Leden der Koniklijke Roei- en Zeil-Ver -
eeniging “De Maas”, Rotterdam, 1919 (biblio-
theek gar).
70 G. Becker, Die Siedlung Wulwesort im
Uentroptal, in: Unser Dorf Fleckenberg:
Fleckenberg, Jagdhaus und Wulwesort in Ver -
gangenheit und Gegenwart: Beitrage zur Ge -
schichte der Stadt Schmallenberg, Stadt
Schmal lenberg, 1996, p. 49-51.
71 A.M. Cense, Sociëteit De Witte: een
 paleis voor heren van stand, in: Jaarboek
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Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, 2002,
p. 96-155. C. Wentholt (red.), De Nieuwe of
Littéraire Sociëteit De Witte. 200 jaar. Een Heer -
lijk Onderonsje, Den Haag, 2002, passim.
72 P.R.D. Stokvis, De wording van modern
Den Haag. De stad en haar bevolking van de
Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog, Zwolle,
1987, p. 254-257.
73 Zie voor schets van de Haagse elitaire
verhoudingen zeer uitgebreid J.H. Furnée,
Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en
stedelijke cultuur in Den Haag, 1850-1890,
Amsterdam, 2012.
74 Stokvis, De wording van modern Den Haag,
p. 254-257. Furnée, Plaatsen van beschaafd
vertier, p. 107-150.
75 Ledenlijsten De Besognekamer en
Plaats Royaal in bibliotheek hga. Met
dank aan Jan Hein Furnée.
76 T. de Nijs en J. Sillevis, Den Haag, geschie-
denis van de stad, 3. Negentiende en twintigste
eeuw, Zwolle, 2004-2005, p. 177-187.
77 Zie ook A. Salomons, Het eenvoudige
hart van Holland, in: Cocheret,Rotter dam -
mers over Rotterdam, p. 9-12.
78 Interview auteur met mevrouw 
H. Ever wijn-Brückmann, 10 mei 2010.
Interview auteur met ir. E.E. van Andel, 
12 oktober 2010.
79 hgaBevolkingsregister 120-223/224.
80 V. van de Loo, Toekomst door traditie. 125
jaar Tesselschade-Arbeid Adelt, Zutphen, 1996,
p. 12-13.
81 N. Braam van Vloten-Lunsingh Scheur -
leer, Arbeid Adelt en Tesselschade. Een historische
schets van twee bijzondere vrouwenverenigingen
in Den Haag, Den Haag, 2004, p. 29-30.
82 hga 1134 (Tesselschade)/40, rapport
 inzake financiële gesteldheid van de ver-
eniging, 1903.
83 gar 1256/618 personeelslijsten 1900-
1910. Voor privégegevens juffrouw Van
Buuren zie garBurgerlijke Stand.
84 Braam van Vloten, Arbeid Adelt en Tessel -
schade, p. 29-30. Rovers, De eeuwigheid ver -
zameld, p. 76-77.
85 hgaBevolkingsregister 120-223/224.
86 Zie o.a. Ch.A. Cocheret, Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage,
Den Haag, 1953. C. Wentholt, De Witte, pas-
sim.
87 Het Nieuws van den Dag 11 september 1903.
88 Het Nieuws van den Dag 12 en 22 juli 1904.

89 C. Gerretson, Geschiedenis der
‘Koninklijke’, deel ii, Haarlem, 1936, p. 454
en 482-485. De oude aandeelhouders
brachten hun belangen onder in de Petro -
leum Royalty Maatschappij. Jaarverslagen
aanwezig in bibliotheek iisg. Zie ook
Algemeen Handelsblad4 oktober 1901, 18 mei
1906, 9 december 1908, 1 juli 1916, waaruit
blijkt dat de Koninklijke Petroleum Maat -
schappij het belang wilde afkopen, maar
de zittende aandeelhouders, onder wie
Kröl ler, dit weigerden.
90 Programma van onderwijs voor de Middel -
bare School voor Handel en Administratie (Hoo -
gere Burgerschool 3-j. c. met 2-jarige Handels -
school) te ’s-Gravenhage, Laan van Meerdervoort
104. Met een terugblik op de eerste tien jaren van
het bestaan van de school, Den Haag, 1909
(aanwezig in kb). Advertenties in Het Nieuws
van den Dag7 juli 1905 en 28 augustus 1905.
M.J. van der Zeeuw en H.B. Busking, Tijm -
stra, 1899, [z.p.], 1984, p. 9-14.
91 Van der Schuyt, en De Ronde, De ’s-Gra ve -
landseweg en zijn bewoners,p. 208-210.
92 hga693 (Tijmstra Instituut)/92-95,
klassen 1 t/m 5, 1899-1910.
93 Dit blijkt o.m. uitkmmha50513 hkm
aan W.N.A. (Wim) Kröller, 21 september 1915.
94 Programma van onderwijs voor de Middel -
bare School voor Handel en Administratie.
95 B. Meijer, ‘Niemand verzuime dit scherpe
contrast (�) te gaan zien.’ Ontstaan- en ontwikke-
lingsgeschiedenis van de boerderij De Schipborg,
een modelboerderij uit 1914, gebouwd in opdracht
van A.G. Kröller naar ontwerp van H.P. Berlage
(doctoraalscriptie), Groningen, 1999, 
p. 15-24.
96 J.J. Stok e.a., Grenzen in de sport, jubileum -
uitgave hgc, Den Haag, 1981, p. 10-19. hga
1400 (hgc), Inleiding archiefbeschrijving.
97 hga 1400 (hgc)/10 Jaarverslag odis 1906.
98 Sam van Deventer cultiveerde in zijn
memoires de band van het echtpaar Kröl -
ler-Müller met de Boeren sterk, net zoals
hij dat deed met hun betrokkenheid in de-
zelfde periode bij de Franse Dreyfus-affaire.
Zie Van Deventer, Kröller-Müller, p. 28-29.
Voor beide zaken geldt echter dat Van De -
ven ter op dat moment nog geen deel uit-
maakte van de familie Kröller. Dat zou nog
zeven jaar duren. Het is daarmee niet ge-
zegd dat de Kröllers zich destijds niet bin-
nenshuis opwonden over deze internatio-

noten bij p. 145-154
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naal-politieke kwesties, maar van enig
geëxponeerd engagement bij de zaak-
Drey fus is in ieder geval geen spoor terug
te vinden. Naar aanleiding van de terdood-
veroordeling van de Spaans-Catalaanse an-
archist Francisco Ferrer, waarover svdzich
verontwaardigde, noemt hkm éénmaal in
haar brieven de Dreyfus-affaire en hoe zij
zich destijds daarover heeft opgewonden.
kmmha500039 hkm aan svd, 16 oktober
1909. Vgl. A.C. Haak, De Kröllers en Zuid-
Afrika, in: De Schouw, jaargang 2000, nr. 1,
p. 20-24. Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 80. Von Münching, De geschiedenis van de
Batavierlijn. Nederlands oudste stoomvaartlijn,
1830-1958, Franeker, 1994, p. 43-49. Zie ook
M. Bossenbroek, De Boerenoorlog, Amster -
dam, 2012. In dit goed gedocumenteerde
boek, dat de oorlog vanuit Nederlands per-
spectief beschrijft, komt Anton Kröller
niet voor. Zie voor vaste scheepvaartlijnen
Müller & Co gar 1256/764 notulen rvc
masmpassim.
99 Kok, De scheepvaartbescherming, p. 199.
Zie ook De Vries, Dagboek Ernst Heldring, 
p. 156-157.
100 Het Nieuws van den Dag 10 juli 1899. Hij
herhaalde dit advies in 1903. Nieuwsblad van
het Noorden4 april 1903.
101 Locomotief4 oktober 1899. De Ridder
werd even later ook voorzitter werd van de
Pro-Boer Vereeniging. Nieuwsvan den Dag
5 augustus 1902. Bossenbroek, De Boeren -
oorlog, p. 34-36 en 244-246. Dat Kröller 
geen lid was van de nzav blijkt uit Archief
Neder landsch Zuid-Afrikaansche Ver -
eeniging, inv. nr. iii/5 ledenlijst 1901.
Kröllers broer Nico was wel lid. Vgl.
Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 80-83.
102 M. Meredith, Diamonds, gold, and war, 
p. 74-84 en passim.
103 Bossenbroek, De Boerenoorlog, passim.
Zie voor nzasm zeer uitgebreid P.J. van
Winter, Onder Krugers Hollanders, Geschie -
denis van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
Spoorweg-Maatschappij, Amsterdam, 1937, 
2 delen.
104 Nieuwe Tilburgsche Courant5 november
1899.
105 Leeuwarder Courant en Nieuwsblad van
het Noorden4 mei 1900.
106 J. Laeven, Het Internationaal Strafhof
in Den Haag gaat van start, in: Historisch

Nieuwsblad, nr. 9, 2004.kmmFotoarchief
F000193R. Rovers, De eeuwigheid verzameld,
p. 80. Algemeen Handelsblad 7 december 1900.
107 J. Meintjes, President Steyn. A biography,
Kaapstad, 1969, p. 179-202.
108 Nieuwe Tilburgsche Courant22 augustus
1902. 
109 Het Nieuws van den Dag5 augustus 1902.
110 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 80-83.
111 nrcgeciteerd in Het Nieuws van den Dag
voor Nederlandsch-Indië 31 oktober 1904.
112 Rotterdamsch Nieuwsblad2 november
1904. Von Münching, De geschiedenis van de
Batavierlijn, p. 43-49. Zie voor bonus Mac -
Leod: gar 1256/698 Grootboeken Müller &
Co 1903-1905.
113 gar 1256/764 notulen rvcmasm
4 oktober 1904. Zie ook nrcgeciteerd in Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië
31 oktober 1904.
114 Meredith,Diamonds, gold, and war, 
p. 365-377.
115 Algemeen Handelsblad 31 januari 1905.
gar 1256/618 personeelslijst Müller & Co
1900-1910. gar 1256/698 Grootboeken
Müller & Co 1903-1905. De Bruijn werd
 tevens secretaris van de mijnbouwmaat-
schappijmammvan Müller & Co.
116 Rotterdamsch Nieuwsblad29 juli en 24
augustus 1904. Zie ook Meintjes, President
Steyn,p. 198-199. N.J. van der Merwe,
Marthinus Theunis Steyn, ’n lewensbeskrywing,
Kaapstad, 1921, deel ii, p. 139-140. 
117 G.A.F. Molengraaff, On the deposits of
iron ore in the Transvaal, in: The Iron ore 
 resources of the world. An inquiry made upon the
initiative of the executive committee of the xi
International Geological Congress, Stockholm,
1910, Volume ii, p. 1057-1064.
118 Rotterdamsch Nieuwsblad23 september
1904. Zie voor het bezoek meer uitgebreid
Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 82-83.
119 Algemeen Handelsblad31 januari 1905. Zie
voor S.S. Kronprinz www.theshipslist.com
120 gar 305 (R. Mees & Zoonen)/819 Bro -
chure Stoomvaartverbinding Java-Zuid-
Afrika-Nederland, 1906. gaa735 (Hope 
& Co)/2820 Concept ‘Emissieprospectus’
Wm. H. Müller & Co, 1908.
121 Het Nieuws van den Dag 18 mei 1905. gar
1256/616 jaarcijfers Müller & Co 1900-1915.
Zie ook J.F.W. van der Merwe, Die geskiede-
nis van Nedbank: die geskiedenis van die Neder -
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landsche Bank voor Zuid-Afrika, 1903-1945,
Johannesburg, 1988, p. 51-52. Met dank aan
Piet Geljon.
122 gar 305 (R. Mees & Zoonen)/819
Brochure Stoomvaartverbinding Java-
Zuid-Afrika-Nederland, 1906. Nederland
was een landbouwland bij uitstek dat grote
hoeveelheden maïs importeerde als vee-
voeder en enorme hoeveelheden vee en
pluimvee exporteerde naar landen als
Engeland, Duitsland en België. K.K. Ver -
velde, De Rotterdamse graanhandel bemonsterd
en gewogen. 125 jaar Koninklijke Vereniging Het
Comité van Graanhandelaren. 1972-1997, Rot -
terdam, 1997, p. 49-53.
123 gar 1256/620 Winst en verliesrekenin-
gen cvMüller & Co 1905-1907. Rotterdamsch
Nieuwsblad7 mei 1907.
124 Leeuwarder Courant 19 januari 1907 en
Het Nieuws van den Dag 27 februari 1907.
125 Voor bezoek Steyn aan de Kröllers: Het
Nieuws van den Dag28 september 1909 en
Algemeen Handelsblad 3 oktober 1909, en o.a.
kmmha500032 hkm aan svd, 28 september
1909. gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller &
Co 1900-1915 (inclusief filialen). Over filiaal
Durban, zie ook Algemeen Handelsblad, 
16 juni 1915.
126 gar 1256/1662 bezittingen maem. De
plantages waren ondergebracht in het
Zuid-Afrikaanse dochterbedrijf W.H.
Müller & Co.’s Blackwattle Plantages. 
gar 1256/1090 S.G. Appeldoorn, Wm. H.
Müller & Co.’s Algemeene Exploitatie Maat -
schappij, (ongepubliceerd typoscript), ca.
1960.
127 gar 1256/616 en 617 jaarcijfers cv
Müller & Co 1900-1917.
128 A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van
1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in
Nederland, Leiden, 1935, p. 260-269. De
Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 120-127.
129 Rüter, De spoorwegstakingen van 1903, 
p. 265-266.
130 Idem, p. 260-278.
131 Idem, p. 278-296.
132 nrc 13 februari 1903.
133 Artikel agk in nrc (waarschijnlijk 
14 februari 1903), geciteerd in Het Nieuws
van den Dag 17 februari 1903. Rüter, De spoor-
wegstakingen van 1903, p. 312-313.
134 Idem.
135 nrc (waarschijnlijk 14 februari 1903),

geciteerd in Het Nieuws van den Dag, 
17 februari 1903.
136 Nieuwe Courant, geciteerd in Het Nieuws
van den Dag21 februari 1903.
137 E. Smit, De syndicale onderstroom.
Stakingen in de Rotterdamse haven, 1889-2010,
Amsterdam, 2013, p. 58, 65 en 68-70.
138 kmmha41743 hkm aan J. Limburg, 
12 juni 1914.
139 Algemeen Handelsblad 1 juli 1900.
140 na2.16.14.01 (Enquêtecommissie spoor -
wegstaking 1903)/1 In de agenda en verslagen
van de verhoren komt agkniet voor.
141 Smit, De syndicale onderstroom, p. 59.
Ch.A. Cocheret, Het Elevator-bedrijf in de
Rotterdamsche Haven. 1908-1933, Rotterdam,
1933, p. 9-21.
142 gar662 (gem), doos 1 map 1. Div. cor-
respondentie 1902-1903.
143 gar662 (gem), doos 508, F.B. s’Jacob
aan J. Smalt, 30 januari 1905 (deelname 
f. 2.000,-), en toezegging kapitaaldeelname
Müller & Co ad f. 20.000,-. Cocheret, Het
Elevator-bedrijf, p. 9-21.
144 Jaarverslag Kamer van Koophandel
Rotterdam 1900, p. 86 en bijlage xxii. Met
dank aan Hugo van Driel. D.L. Uytten -
boogaart, Het graantransportbedrijf, in:
E.O.H.M. Ruempol, 1328-1928. Gedenkboek
uitgegeven ter gelegenheid van het 600-jarig
 bestaan van de stad Rotterdam, Rotterdam,
1928 p. 277-297.
145 Cocheret, Het Elevator-bedrijf, p. 22-52.
146 Idem, p. 54-55. Smit, De syndicale onder-
stroom, p. 66.
147 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915. Cocheret, Het Elevator-bedrijf,
p. 60-64.
148 Het Nieuws van den Dag 18 september
1907. Rotterdamsch Nieuwsblad20 september
1907 en 10 oktober 1907. Cocheret, Het
Elevator-bedrijf, p. 83-88.M. van der Velden,
Een privatisering in 1867. De corporatie van
beëdigde meters en wegers in Rotter dam,
in: Rotterdams Jaarboekje, 1998, p. 340-358.
149 Cocheret, Het Elevator-bedrijf, p. 88.
150 Idem, p. 103-104. Smit, De syndicale on-
derstroom, p. 66-67.
151 Smit, De syndicale onderstroom, Bijlage 1,
p. 411-416.
152 J.H.A. van der Velden, Stakingen in
Neder land. Arbeidersstrijd 1830-1995, Amster -
dam, 2000, p. 207-210
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153 Van Wijnen, Grootvorst aan de Maas, 
p. 128-135. Zie voor stakingen bij shv: Smit,
De syndicale onderstroom, Bijlage 1, p. 411-416.
154 Zie voor pensioenfonds De Tijd 30
maart 1897. Dit blijkt zowel bij de spoor-
wegstaking van 1903. Zie Rüter, De spoor-
wegstakingen van 1903, p. 264-266 en 301. De
Vries,Dagboek Ernst Heldring, p. 120-127.
Voor het ontslag bij de Graanelevator -
staking van 1907 zie Het Nieuws van den Dag
18 september 1907.
155 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915. M.W. Voogt jr. zat in de reders-
commissie. J.H. Schreuder vertegenwoor-
digde Müller & Co als cargadoor en zat in
de periode 1913-1914 in het bestuur van de
svz. Diens broer W.A. Schreuder was in
1920-1921 vicevoorzitter van de stuwa-
doorsgroep. Teychiné Stakenburg, svz, 
p. 47-65 en 209.
156 Smit, De syndicale onderstroom, p. 70-72.
157 gar 1256/835 Memorandum
‘Poolovereenkomsten in het goederenver-
keer Holland-Londen,’ Rotterdam, april
1940. gar 1256/793 jaarverslagen Batavier -
lijn. Von Münching, De geschiedenis van de
Batavierlijn, p. 31-40. Moojen, Hollandsche
Stoomboot Maatschappij, p. 18-27
158 gar 1256/793 jaarverslagen
Batavierlijn. gar 1256/764 notulen rvc
masm.
159 gar 1256/835 Memorandum ‘Pool -
overeenkomsten in het goederenverkeer
Holland-Londen,’ Rotterdam, april 1940.
Zie voor alle deelnemers kartel: gar 1256/
836 Pool-overeenkomsten.
160 gar 1256/831-834 notulen The Con ti -
nental Rail- & Water-Carriers’ Conference,
1904-1914. gar 1256/793 jaarverslagen
Batavierlijn. H. Reuchlin, Handelsvaart.
Hudig & Pieters 1856-1956 (ongepagineerd
 gedenkboekje), [z.p.], 1956.
161 Z.W. Sneller, Geschiedenis van den steen-
kolenhandel van Rotterdam, Groningen,
1946, p. 220.
162 De Boer, Smit 150, p. 12-17. Goedkoop,
Lekko..!, p. 78-85. Sneller, Geschiedenis van
den steenkolenhandel van Rotterdam, p. 216-
222. De schepen-aandelenruil blijkt uit
gar 1256/764 notulen rvcmasm, 22 oktober
en 3 december 1901. Het belang in de Inter -
nationale Sleepdienst blijkt uit gar 1256/
764 notulen rvcmasm 1903-1934. Voor

commissiebetaling zie gar 1256/620
Winst- en verliesrekeningen cvMüller &
Co 1905-1907.
163 Bloembergen, 75 jaar superfosfaat, p. 57-
69 en 78. Homburg en Van Zon, Groot scha -
lig produceren: superfosfaat en zwavel-
zuur.
164 B. Bouwens en J. Dankers, Tussen con -
currentie en concentratie. Belangenorganisaties,
kartels, fusies en overnames, Amsterdam, 2012,
p. 21-24. F.M. Wibaut, Trusts en Kartellen,
Amsterdam, 1903, p. 29-40. gar 1256/1003
Brief B.J. Brown inz. ontwikkeling invoer-
rechten bij Müller & Co, 16 juli 1951.
165 Wibaut, Trusts en Kartellen, p. 73-75. 
R. Chernow, Titan. The life of John D.
Rocke feller sr., New York, 1998. Zie ook
Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en
concentratie, p. 35-37.
166 Bouwens en Dankers, Tussen concurren-
tie en concentratie, p. 35-37.
167 J. Strouse, Morgan. American Financier,
New York, 1999, p. 457-481.
168 T. de Graaf en J. J. Mobron, ‘Bankiers en
reders: belangen en invloeden van banken
op maritiem gebied (1870-1964)’ in: Tijd -
schrift voor zeegeschiedenis, jaargang 14 (1995),
themanummer ‘Geld en water. Banken,
verzekeringen en scheepvaart in de negen-
tiende en twintigste eeuw’, 1995, p. 63-108.
Broeze, Rederij.
169 L.L. von Münching, Koninklijke Hol -
land sche Lloyd. Wel en wee van een Amsterdamse
rederij, Alkmaar, 1990, p. 6-15. De Vries,
Dagboek Ernst Heldring, p. 162-167. De Boer,
100 jaar Nederlandsche scheepvaart,p. 165-169.
F.J.A. Broeze, Rederij.
170 Von Münching, Koninklijke Hollandsche
Lloyd,p. 6-15.
171 gar 1256/764 notulen rvcmasm, 
2 december 1902, 26 juli 1904 en 6 decem-
ber 1904.
172 Broeze, Rederij. G.W.B. Borrie,‘Wibaut,
Florentinus Marinus (1859-1936)’, in
Biografisch Woordenboek van Nederland.
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn
1880-2000/lemmata/bwn1/wibaut, geraad-
pleegd in mei 2012. J.C. Dekker, F.M. Wi -
baut en de houthandel Alberts, 1876-1914:
een socialist als ondernemer in Middel -
burg, in:Archief. Mededelingen van het Konink -
lijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
2002, p. 5-68. Uit Rotterdamsch Nieuwsblad
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11 oktober 1909 blijkt dat de firma F. Wibaut
& Zoon Engelse kolen leverde.
173 Wibaut, Trusts en Kartellen, passim.
174 Bouwens en Dankers, Tussen concurren-
tie en concentratie, p. 24-40 en 59-68. Zie voor
een goede theoretische verhandeling over
kartels Jacobs, Gereguleerd staal, 265-285.
175 Bouwens en Dankers, Tussen concurren-
tie en concentratie, p. 128-136.
176 Jacobs, Gereguleerd staal, p. 291-304.
177 http://www.vg-duesseldorf.nrw.de/
wir–ueber–uns/gebaeude/index.php, ge-
raadpleegd op 30 juli 2013.
178 Jacobs, Gereguleerd staal, p. 286-323.
179 Wengenroth, Auslandsinvestitionen. De
Noord-Zweedse mijnen bestonden uit ab
Gellivare Malmfält en Luossavaara-Kiiru -
na vaara ab. Fritz, Svensk järnmalmsexport, 
p. 45-57.
180 Wengenroth, Auslandsinvestitionen. Zie
ook O. Gasslander, History of Stockholms
Enskilda Bank to 1914, Stockholm, 1962, 
p. 362-378. Zie voor ertsbelangen Thyssen:
Jacobs, Gereguleerd staal, p. 243.
181 Plücker, Der schwedische Eisenerzbergbau,
p. 124-138. Plücker lijkt te stellen dat Mül -
ler & Co samen optrok met Thyssen, maar
dit wordt door Wengenroth tegengespro-
ken. 
182 Gasslander, History of Stockholms
Enskilda Bank, p. 362-378.
183 Wengenroth, Auslandsinvestitionen. 
Zie ook Gasslander, History of Stockholms
Enskilda Bank, p. 362-378.
184 Wengenroth, Auslandsinvestitionen.
185 Fritz, Svensk järnmalmsexport, p. 45-57
en 109-111.
186 Lichtenauer,Gedenkboek Kamer van
Koophandel, p. 603-609.
187 In C.E. Muller & Co en H. Borner & Co
werden door cvMüller & Co vanaf 1906
deelgenomen, zie gar 1256/616 jaarcijfers
cvMüller & Co 1900-1915. In 1909 werd het
bedrijf overgenomen door de mamm, zie
gar 1256/847 notulen rvcmamm, 9 februa-
ri 1909. Voor overnamecontracten tussen
Müller & Co en C.E. Muller & Co gar 1256/
1137 (deel 3). Zie voor H. Borner & Co: Flinn,
British Overseas Investment, p. 189.
188 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915. Fritz, Svensk järnmalmsexport, 
p. 58-71. Plücker,Der schwedische Eisenerz -
bergbau, p. 199-206.

189 www.theshipslist.com geraadpleegd
op 21 juli 2011.
190 Veraghtert, Havens. J.M. Dirkzwager,
Schepen, in: Baetens, Bosscher en Reuchlin,
Maritieme geschiedenis der Nederlanden, Deel 4,
p. 13-52.
191 Nusteling, De Rijnvaart, p. 295-305.
192 W. Cool, Les installations mécaniques
du port de Rotterdam, augustus 1912, in:
Rapport Consulaire sur l’annee 1911par Gust.
H. Müller, Consul Général du Roumanie à
Rotterdam, Rotterdam, 1912.
193 Brolsma, Havens, kranen, dokken en veren,
p. 67-68.
194 Rotterdamsch Nieuwsblad8 juni 1888.
195 Van Borselen,Sporen in Rotterdam, 
p. 280-297.
196 Rotterdamsch Nieuwsblad5 april 1907.
gar 1256/1662 bezittingen maem.
197 Rotterdamsch Nieuwsblad 2 april 1907.
198 gar1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1916. gar1256/1662 bezittingen
 maem. garAdresboeken 1907.
199 Rotterdamsch Nieuwsblad 14 juni 1907 en
18 september 1909. gar1256/1662 bezittin-
gen maem.
200 Rotterdamsch Nieuwsblad5 en 6 april
1907. Uit contracten in gar 1256/1003 blijkt
dat de Nederlandse Stoomboot Maat schap -
 pij de Londense terreinen in 1897 slechts
voor 6 jaar huurde, maar mogelijk is deze
huur in 1903 verlengd naar 90 jaar. Uit deze
contracten blijkt ook dat voor gangers van
densbm inderdaad voor een termijn van 
90 jaar huurden.
201 De aankoop van het pand Lange Voor -
hout 3 op 5 december 1906 blijkt uit gar
1256/1662 bezittingen maem. 
202 Dit blijkt o.a. uit Cool, Les installations
mécaniques. InDe haven van Rotterdam. Eene
beknopte geïllustreerde beschijving van de
haven werken van Rotterdam, Rotterdam, 1912
(vermoedelijk vóór 1912 samengesteld),
Bijlage viii, is te zien dat op de Müller-pier
nog helemaal geen kranen staan. Op pag. 31
is te zien dat op dat moment bij Van Om me -
ren en P. A. van Es & Co al wel een elektrische
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bekende luchtfoto van de Müller-pier uit
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of vijf kranen te zien (zie Von Münching,
De geschiedenis van de Batavierlijn, p. 118).
Müller & Co bezat uiteindelijk zes elektri-
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sche kranen. gar 1256/1662 bezittingen
maem.

6 Grootgrondbezitter
1 kmmha502600 S. van Deventer,De
Kennismaking (typoscript), [z.p.], [z.d.].
2 Het kortere been van Wim blijkt uit zijn
paspoort in na2.09.09 (cabr)/70943 ii.
Ook agknoemt deze handicap in Tresoar
323/626 agk aan Van Eysinga, 8 mei 1940.
Onder de nazaten van agk en hkmheette
het dat Wim een ‘horrelvoet’ had. Zie voor
Wim als hockeyer nrc 11 maart 1912 en 
27 januari 1913. Voor zijn postduiven Het
Nieuws van den Dag 30 en 17 juli 1909, 11 sep-
tember 1909 en 18 juli 1911.
3 kmmha510006 hbk aan P. Brückmann, 
4 september 1909. hga 1400 (hgc)/6 en 7
(correspondentie) en 10 en 11 (jaarverslagen
1906-1909). De tennisbanen blijken uit
 notariële akte betreffende hypotheek op
Huize ten Vijver. hga 373-01 (Notariële
Archieven)/3898. Voor tennis Bob: Algemeen
Handelsblad9 juli 1908. Voor hockey Bob:
nrc 18 oktober 1915, 5 maart 1916, 24 april
1916.
4 Uit de correspondentie van hkmmet
Sam van Deventer in het kmmblijkt dat zij
in die tijd nauw contact onderhield met
jeugdvrienden van haar kinderen (en voor-
al haar dochter) zoals Clifford Pownall, 
Titi Kisjes (die later met elkaar trouwden),
Dick Buisman en Bob Roessingh. kmm
ha502600 Van Deventer, De Kennismaking.
Braam van Vloten, Arbeid Adelt en Tessel -
schade, p. 29-30.
5 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 85-94.
6 Idem, p. 96-99. Van Deventer, Kröller-
Müller, p. 32-37.
7 kmmha500004 hkmaan svd, 11 mei 1909.
8  Van Deventer,Kröller-Müller, p. 37. 
E.W. Hofstee, ‘Steinmetz, Sebald Rudolph
(1862-1940)’, in Biografisch Woordenboek van
Nederland.
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn
1880-2000/lemmata/bwn2/steinmetz,  ge-
raadpleegd in oktober 2013.
9 kmmha502600 Van Deventer, De Kennis -
making. hga 1400 (hgc)/9 jaarverslag 1907-
1908.
10 Idem. Zie voor autobezit agkna 3.02.41
(Kentekenbewijzen Zuid-Holland) en
Hoofdstuk 14.

11 hga693 (Tijmstra)/92-95, klassen 1 t/m
5, 1899-1910.
12 kmmha502600 Van Deventer, De Kennis -
making.
13 gaa399 (Westerman)/282 brieven 1899-
1904.
14 kmmha502600 Van Deventer, De Kennis -
making.
15 Van Deventer schrijft weliswaar dat
Anton Kröller bestuurslid en examinator
bij het Tijmstra Instituut was, maar deze
school paste een scheiding toe tussen beide
functies en in de lijst van examinatoren tot
en met 1909 komt Anton Kröller niet voor.
Zie Programma van onderwijs voor de Middel -
bare School voor Handel en Administratie (Hoo -
gere Burgerschool 3-j.c. met 2-jarige Handels -
school) te ’s-Gravenhage, Laan van Meerdervoort
104. Met een terugblik op de eerste tien jagen van
het bestaan van de school, Den Haag, 1909, 
p. 20-23. Wel was Anton Kröller begin 1908
examinator geworden bij ‘de commissie
belast met het afnemen van het examen
voor den consulairen dienst’. Zie Algemeen
Handelsblad5 januari 1908. Dat Van Deven -
ter diplomatieke aspiraties had zou ook
kunnen blijken uit het oudste document
dat in het kmmvan hem bewaard is gebleven,
nl. een dankbetuiging van de organisatoren
van de Tweede Vredesconferentie in het
Kurhaus in de zomer van 1907. kmm503197,
23 juli 1907.
16 Het Nieuws van den Dag 23 maart 1908, 
10 september 1909 en 28 maart 1911.
17 kmmha502600 Van Deventer, De Kennis -
making. Vgl. Rovers, De eeuwigheid ver -
zameld, p. 500, noot 92.
18 Idem.
19 kmmha500008 en 500009 hkmaan svd,
beide 10 augustus 1909.
20 kmmha503395-ha503402 Jaarboekjes
(agenda’s) Sam van Deventer 1912-1917.
Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 132-133.
21 kmmha502600 Van Deventer, De Kennis -
making.
22 Aankoopsom blijkt uit gar 1256/1662
bezittingen maem. Investeringen uit gar
1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co 1900-1915.
23 hga0666-01 (Bouw- en woningtoe-
zicht)/75 (Lange Voorhout 3). Dat het pand
uiterst luxueus was ingericht blijkt o.a. uit
W. Boissevain, Mijn leven 1876-1944, Bussum,
1950, p. 344, en gar 39 (Mees)/2518 F.J. Bre -
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vet, Trustkantoor 1896-1971 (ongepubliceerd
typoscript), maart 1971.
24 gar 1256/615 Jaarcijfers Müller & Co
1889-1900. De deelneming in het ‘syndicaat
Van Hemert’ bedroeg f. 1000,-, in zhesm
f. 1500. Voor Van Hemert zie A.D. de Pater,
Techniek en exploitatie. Materiële voort-
gang in de laatste vijftig jaar, in: Faber, Het
spoor.
25 gar 1256/618 personeelslijsten 1900-
1910.
26 hgaBevolkingsregister. Landheer-
Roelants, Romantisch buitenwonen in de stad,
p. 192-193. 
27 Visitekaartje Gustav Müller Abeken in
na2.05.102 (Gezantschap Frankrijk)/729
Ouenza. Dit blijkt ook uit krantenberich-
ten over orchideeëntentoonstellingen. Zie
Het Nieuws van den Dag 10 november 1906 en
18 november 1912. Algemeen Handelsblad
14 mei 1909 en 26 mei 1910.
28 Cocheret, Dr. A.G. Kröller.
29 Rotterdamsch Nieuwsblad9 februari 1907.
gar 1256/618 personeelslijsten 1900-1910,
30 gar70 (Chabot)/2009-430 (Müller &
Co). Circulaire W.H.  Müller & Co, 19 maart
1907. 
31 Van Oss’ Effectenboek 1910.
32  Chandler,The visible hand, p. 1-12. 
A.D. Chandler, jr. (ed.) Scale and scope. 
The  dynamics of Industrial Capitalism,
Cambridge, 1990.
33 gar70 (Chabot)/2009-430 (Müller &
Co). Circulaire W.H.  Müller & Co, 19 maart
1907. Zie voor Statuten Müller & Co gaa
735 (Hope&Co)/2820.
34 gar1256/618 personeelslijsten 1900-
1910.
35 Cocheret, Dr. A.G. Kröller. Voor kerke-
lijke gezindte garBevolkingsregister.
36 De Vries,Dagboek Ernst Heldring, p. 318,
noot 2.
37 Zie gar 1256/764 notulen rvcmasm en
847 notulen rvc mamm, passim.
38 Teychiné Stakenburg, svz, p. 47-65 en
209.
39 gar 1256/831-834 notulen The
Continental Rail- & Water-Carriers’
Conference, 1904-1914. gar 1256/618 perso-
neelslijsten 1900-1910.
40 Zie Hoofdstuk 3 noot 102.
41 Cocheret, Dr. A.G. Kröller.
42 Van Wijnen, Grootvorst aan de Maas, 

p. 116-120. gar622 (gem), doos 1 map 1.
Correspondentie 1902-1903.
43 De boekhouding van Müller & Co inclu-
sief de buitenlandse filialen is te vinden in
gar 1256/613-619.
44 Jaarverslagen en prospectusen mamm
1903-1912.
45 gar 1256/847 notulen rvcmamm,
14 december 1904.
46 Jaarverslagen mamm.
47 Zie Hendrik Burgmans Czn. in gar
Adresboeken en garBurgerlijke Stand.
48 garAdresboeken en gar70
Chabot/2009-430 (circulaires Müller & Co)
49 Jaarverslag mamm 1909.
50 C.E. Gregory, A concise history of mining,
New York, 1980, p. 229-231. Zie ook H.C.
Hoover, Principles of mining. Valuation, orga-
nization and administration. Copper, gold, lead,
silver, tin and zinc, New York, 1909, p. 181-
184. Hoewel Hoover nadrukkelijk stelt dat
zijn boek betrekking heeft op edelmetalen
en niet op de exploratie van laagwaardiger
ijzererts- en kolenmijnen, is hij van mening
dat exploratieve mijnbouw niet geschikt is
voor de kapitaalmarkt, omdat de resul -
taten te onzeker zijn. Slechts bewezen en
operationele mijnen zouden z.i. met ex-
tern kapitaal gefinancierd kunnen worden.
51 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 7 juli
1906. gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller &
Co 1900-1915.
52 Het prospectus van de mammvan 1908
noemt afschrijvingen van ca. f. 1.118.000,-
over de jaren 1903-1907. Uit de jaarver -
slagen van de mamm 1903-1907 blijkt dat de
bruto winst (zonder afschrijvingen) in to-
taal f. 1.357.443,75 bedroeg.
53 Jaarverslagen mamm 1903-1908. Voor
een uitgebreid overzicht van financiële
 periodieken uit die tijd: H.G.A. Vissink,
Economic and Financial reporting in England
and the Netherlands, Assen, 1985, p. 291-327.
Met dank aan Kees Camfferman.
54 De Vries, Geschiedenis der Accountancy in
Nederland, p. 195-199. Zie voor informatie
over Accountantskantoor Burgmans circu-
laires in gar70 (Chabot)/2009-1155.
55 Metzemaekers, Een eeuw in balans, p. 47-
65. gar 1256/618 personeelslijst 1900-1910.
56 gar 1256/618 personeelslijsten 1900-
1910. gar 1256/847 notulen rvcmamm, 
17 november 1903.
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57 Müller & Co bezat in 1896 een deelne-
ming van 900 gulden, die met 100 gulden
per jaar werd afgeschreven. Ook bezat
Müller Co oprichtersaandelen. gar 1256/
615 Jaarcijfers Müller & Co 1889-1900. Voor
geschiedenis Algemeen Administratie- en
Trust-Kantoor: gar 39 (Mees)/2518 F.J. Bre -
vet, Trustkantoor 1896-1971 (ongepubliceerd
typoscript), maart 1971. G.Chr. Kok, Rotter -
damse juristen uit vijf eeuwen, Hilversum,
2009, p. 254-261. gar449 (Ian Havelaar &
Zoon)/63 Circulaire Algemeen Admini -
stratie- en Trust-Kantoor, september 1896.
Zie ook Van Zanden en Van Riel, Nederland
1780-1914, p. 269-270.
58  D.A. Imhülsen, ‘Westerman, Willem
(1864-1935)’, in Biografisch Woordenboek van
Nederland. http://resources.huygens.knaw.
nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/wester-
man, geraadpleegd in mei 2012.
59  Idem.
60  Idem.
61 Prospectus mamm, juli 1908.kmm
ha417454 Toespraak W. Westerman bij ere-
doctoraat agk, 16 november 1922.
62 kmmha417454 Toespraak W. Wester man
bij eredoctoraat agk, 16 november 1922.
63 A.J. Teychiné Stakenburg, Beeld en beel-
denaar: Rotterdam en Mr. K.P. van der Mandele,
Rotterdam, 1979.
64 J.P. van Tienhoven in: Brugmans, Japik -
se en Van den Aardweg, Persoonlijkheden in
het Koninkrijk der Nederlanden, 1938.
65 Petizimas, Icarus van het Nederlandse
bank wezen, p. 53-62.
66 Idem. Imhülsen, ‘Westerman, Willem
(1864-1935)’. Zie ook C.A.M. Wijtvliet,
Expansie en dynamiek. De ontwikkeling van het
Nederlandse bankwezen 1860-1940, Amster -
dam, 1993, p. 220-228.
67 Zie bijv. gaa 399 (Westerman)/284,
 kopieboeken van brieven 11 september
1912-9 november 1912.
68  Imhülsen, ‘Westerman, Willem (1864-
1935)’.
69 Jaarverslagen mamm 1908-1912 en
Prospectussen mamm 1908, 1910, 1912.
70 gar 1256/847 notulen rvcmamm7 juli
1906.
71 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915. gar 1256/847 notulen rvc
mamm9 februari 1909. Prospectus mamm
1908, 1910, 1912. M.W. Flinn, British Steel

and Spanish Ore: 1871-1914, in: The Economic
History Review, New Series, Vol. 8, No. 1
(1955), pp. 84-90. M.W. Flinn, Scandinavian
Ore Mining and the British Steel Industry,
1870-1912, in: Scandinavian Economic History
Review, Vol. 2, Issue 1, 1954, p. 31-46.
72 na2.20.01 (nhm), 8015-986 (Wissel kre -
diet Müller & Co 1907-1909).
73 Plücker, Der schwedische Eisenerzbergbau,
p. 179-199.
74 Fritz, Svensk järnmalmsexport, p. 45-57
75 Prospectus mamm 1910.
76 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 
4 december 1909. 
77 E. Maschke, Es ensteht ein Konzern. Paul
Reusch und die ghh,Oberhausen, 1969, 
p. 78-79. Strikwerda, The Troubled Origins
of European Economic Inte grat ion.Zie ook
Jacobs, Gereguleerd staal, p. 250-251.
78 Maschke, Es ensteht ein Konzern, p. 32-58.
79 Bähr, Banken en Flemming. Die man, 
p. 100-122. 
80 Maschke, Es ensteht ein Konzern, p. 78-79.
gar 1256/847 notulen rvcmamm, 4 decem-
ber 1909 en 24 april 1912. Details over de
‘conto meta’ investeringen zijn terug te
vinden in gar 1256/699 e.v. grootboeken
mamm.
81 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 20
april 1904. agknoemt hier Deutsche Kaiser
(=Thyssen), Krupp, Rheinische Stahlwerke
en Gutehoffnungshütte als afnemers. Zie
ook Plücker, Der schwedische Eisenerzbergbau,
p. 149-158. Wengenroth, Auslands -
investitionen. Een goed inzicht in de ertsaf-
nemers van Müller & Co geeft ook gar1256/
720 debiteuren- en crediteurenboek 1906-
1910 (onder Ertsdepartement).
82 Barral, Étude sur la question de L’Ouenza, 
p. 2-14 en p. 223-231. Prochaska, Making Algeria
French, p. 102-105. A.T. Baldacci,L’Algerie et
la Société de l’Ouenza, Algiers, 1947, p. 25-39.
83 gar615/949 Statuten Société Con ces -
sionaire des Mines d’Ouenza, 30 april 1903.
Prochaska, Making Algeria French, p. 102-105.
gar 1256/847 notulen rvcmamm, 17 novem-
ber 1903.
84 Jaarverslag mamm 1907. Sehmer,Die
Eisenerzversorgung Europas, p. 163-169. Voor
exact overzicht deelnemers Barral, Étude
sur la question de L’Ouenza, p. 97-98.
85 Prochaska, Making Algeria French, p. 102-
105. Daarnaast was de Franse ijzer- en staal-
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industrie op zichzelf niet in staat om de
volledig hoeveelheid erts van Ouenza te
absorberen, aangezien de Franse fabrieken
voornamelijk hoog-fosforhoudend erts
 gebruikten. Barral,Étude sur la question de
L’Ouenza,p. 95-102.
86 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 
14 december 1904.
87 Baldacci, L’Algerie et la Société de l’Ouenza,
p. 25-39.
88Dit blijkt uitkmmha502168
Memorandum agk inzake Ouenza, (geba-
seerd op brief agk aan hkmha502171 
[1 februari 1914], waarschijnlijk maart
1914). Kröller kocht al in 1904 de mijnen
van Zaccar zie gar 1256/847 notulen rvc
mamm, 22 april 1903 en 3 februari 1904.
89 Baldacci, L’Algerie et la Société de l’Ouenza,
p. 25-39.
90 Mr. A.L.E. ridder de Stuers, www.parle-
ment.com, geraadpleegd op 14 januari 2013.
91 na2.05.102 (Gezantschap Frank rijk)/
729 correspondentie en notities van A.E.
Ridder de Stuers inzake Ouenza 1908.
Barral, Étude sur la question de L’Ouenza, 1912.
92 Baldacci, L’Algerie et la Société de l’Ouenza,
p. 25-39.
93 Prospectus mamm, 1 juni 1910.
94 Idem.
95 na2.05.102 (Gezantschap Frankrijk)/
729 agk aan Ridder de Stuers, 7 maart 1908.
96 Jaarverslag mamm 1907.
97 Baldacci,L’Algerie et la Société de l’Ouenza,
p. 25-39.
98 R. Poidevin, Les relations économiques et
 financiers entre la France et l’Allemagne de 1898
à 1914, Parijs, 1969, p. 217-219, 532-535, 809-
819. J.M. Moine, La sidérurgie, le Comité des
forges e l’empire colonial. Mythes et réalités,
working paper, mei 2007.
99 Prochaska, Making Algeria French, p. 102-
105. Baldacci, L’Algerie et la Société de l’Ouenza,
p. 25-39. C. Strikwerda, The Troubled
Origins of European Economic Integration.
100 In de masmzaten ook de belangen van
Müller & Co bij graantransport zoals de
aandelen en obligaties in de Graan Eleva -
tor Maatschappij en rederij Fendel, en het
belang in de binnenvaartrederij Veuve
Chainaye Discry. Zie gar1256/764 notulen
rvcmasm, passim.
101 Serton, Rotterdam als haven voor massale
goederen, p. 89-93.

102 Broeze, Rederij
103 Jaarverslagen masm 1908 e.v.
104 Gedenkschrift ter herinnering aan de ope-
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p. 13-23.
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Witte en Von Münching, De Stoomvaart
Maatschappij Zeeland.
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1900-1915. De deelneming bedroeg in 1906
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 geschiedenis van de Batavierlijn, p. 33-34. Van
Borselen, Sporen in Rotterdam, p. 257-258.
109 Bos, Brits-Nederlandse handel en scheep-
vaart,p. 226-277. H.J. Nijland en L. van
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ving van het ontstaan en de ontwikkeling van
Hoek van Holland, Hoek van Holland, 1989,
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24 mei 1905 blijkt dat deze visafslag er in
1905 nog steeds was.
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werd daarna getransfereerd naar de masm
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1256/764 notulen rvcmasm. Rotterdamsch
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p. 70 en 84. Zie ook gar 1256/1090
Appeldoorn, De Vlees- en Koelbedrijven.
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116 na2.20.01 (nhm)/541, map 7996,
Memorandum van de bespreking tusschen
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716
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Aalst, ca. eind april 1912.
136 gar 305 (Mees)/818 J. Wilmink, Eene
Nederlandsche stoomvaartlijn naar Zuid-
Afrika, Rotterdam, 1899.Het Nieuws van den
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146 Idem, p. 5-6.
147 Prospectusmamm 1908.
148 gar 1256/764 notulen rvcmasm, 25 juli
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ten Cate, De Mannen van den Daad, p. 20-21.
157 gaa735 (Hope & Co)/2820. Memo -
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Technik des internationalen Getreidehandels, 
p. 24-29. J. Scobie, Revolution on the pampas. 
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R. Green en C. Laurent, Bunge et Born, puis-
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dam, 1994 (in bibliotheek gar), passim.
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van hbk in op het internaat in Heidelberg
uit 1907.
16 kmm ha510007 hbk aan pb, 5 september
1909. 

17 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915. Interview auteur met ir. E.E. van
Andel, 12 oktober 2010.
18 gar 1256/720 debiteuren- en crediteu-
renboek Müller & Co 1906-1911, p. 36-37.
Het tegoed van mevrouw M. Brückmann
bedroeg in 1910 ca. f. 31 duizend gulden.
19 kmm ha510007 hbk aan pb5 september
1909.
20 kmm ha510010ha510017 enha510018
hbk aan pb8, 22 en 24 september 1909.
21 kmm ha510010 hbk aan pb, 8 september
1909.
22 Dit blijkt uit de briefwisseling kmm
ha510040 t/mha510119, 13 november 1909
t/m 26 april 1910.
23 hgaBurgerlijke Stand, Huwelijksakte
nr. 1310, 2 augustus 1910.
24 kmm ha510133 hbk aan pb, 9 juni 1910.
25 kmm ha510147 svd aan pb, 3 juli
1910.ha502092 en ha502090 hbk aan svd
24 februari 1909 en 4 september 1909. Vgl.
Rovers,De eeuwigheid verzameld, p. 165. De
aldaar geciteerde brief ha510010 hbk aan
pb rept van een ambitieuze Van Deventer,
maar ook van andere, positieve eigen-
schappen van hem. hbk en svdwerkten
niet tegelijkertijd bij de Batavierlijn.
26 hgaBurgerlijke Stand, Huwelijksakte
nr. 1310, 2 augustus 1910.
27 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 121-125.
28 kmm ha510197 hbk aan pb, 5 november
1910, waarin ze voor het eerst schrijft over
hun kindje.
29 kmm ha502170 agk aan hkm, 27 mei
1911.ha510155 hbk aan pb, 26 april 1911.
30 kmm ha500558 hkm aan svd (waarin
een brief van agkdeels gekopieerd is), 
16 mei 1911. Het ging hier om de onderne-
ming Türck & Co waar pbzich wilde in -
kopen.
31 kmm ha502170 agk aan hkm, 27 mei
1911.ha510155 hbk aan pb, 26 april 1911. De
zakenpartners in de wol waren ene Wätge
of Waetge en Kimmich. 
32 kmm ha510152 en ha510155 hbk aan pb,
16 en 26 april 1911. 
33 kmm ha510171 hbk aan pb, 7 september
1911. Het adres Riouwstraat 172 blijkt uit-
ha510298 hbk aan pb5 september 1912.
34 kmm ha502179,ha502180 en ha502182
hkm aan agk 16, 18 en 22 mei 1911. Uit deze
en de voorliggende brieven, waarin hkm
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geregeld vraagstellingen van svdherhaalt
blijkt niet direct dat svdde positie van pb
ter sprake heeft gebracht of als bedreigend
ervaart.
35 kmm fotoarchief F 001148-001157.
36 kmm ha502179 hkm aan agk, 16 mei
1911. ha500868 hkm aan svd, 2 mei 1912.
ha500869 hkm aan svd, 3 mei 1912.
ha500877 hkm aan svd, 9 mei 1912.
37 kmm ha502178 en ha502180 hkm aan
agk, 13 mei 1911 en 18 mei 1911.
38 kmm ha500558 hkm aan svd (waarin
een brief van agkdeels gekopieerd is), 
16 mei 1911.
39 Idem.
40 W.A.H. Crol, Een tak van de familie Van
Stolk. Honderd jaar in de graanhandel, 1847-
1947, Rotterdam, 1947. Genealogie van het
 geslacht Van Stolk. Uitsluitend voor de familie
gedrukt, Rotterdam, 1940, p. 221-223.
41 garBevolkingsregister. Rovers, De eeu-
wigheid verzameld, p. 175.
42 kmm ha510162 hbk aan pb, 14 augustus
1911.
43 kmm ha502181, ha502183 en ha502184
hkm aan agk, 20, 24 en 25 mei 1911.
44 kmm ha417451 Toespraak A.G.Kröller
bij verkrijging eredoctoraat Handels -
hooge school Rotterdam, 16 november 1922.
45 Cocheret, Het elevator-bedrijf, p. 106-109.
46 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915. Het ‘penny-contract’ bleef tot
1913 bestaan. Zie diverse overeenkomsten
mbt graanoverslag Graan Elevator Maat -
schappij in gar615/2320 (met dank aan
Hugo van Driel). Zie ook gar 1256/764 no-
tulen rvcmasm, 22 maart 1910. Cocheret,
Het elevator-bedrijf, p. 112-113.
47 kmm ha500697 Miesje van Stolk aan
Toon Kröller, oktober 1911, overgeschreven
door hkm.
48 Idem.
49 kmm ha500698 hkm aan svd5 oktober
1911.
50 kmm ha500590 hkm aan svd, 6 oktober
1911. Zie ook uitgebreid Rovers, De eeuwig-
heid verzameld, p. 176-178.
51 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 167-182.
52 Cocheret, Dr. A.G. Kröller.
53 kmm ha502170 agkaan hkm27 mei 1911.
54 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 179-
182.
55 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 34.

56 kmm ha510046 hbk aan pb, 24 novem-
ber 1909. Zie ook Rovers, De eeuwigheid ver-
zameld, p. 95-96.
57 kmm ha500829 hkm aan svd, 28 maart
1912. Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 234-
235. Vgl. Cocheret, Dr. A.G. Kröller. Coche -
ret spreekt van een doek van Daubigny.
58 Vgl. Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 190. Rovers stelt dat Anton Kröller van -
wege zijn bezitsdrang juist meer voldeed
aan de definitie van een verzamelaar dan
zijn echtgenote. Zij onderschrijft de specu-
latieve passie niet.
59 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 35-36.
60 kmm ha500180 hkm aan svd, 28 juni
1910.
61 kmm ha502172 agk aam hkm, [1 juli]
1914.
62 kmm ha502170 agk aan hkm, 27 mei
1911.
63 kmm ha502170 agk aan hkm, 27 mei
1911. Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 97-99.
64 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 184.
65 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915 (specifiek Kapitaalrekeningen).
66 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 186 
en 193.
67 Idem, p. 193-195. Van Deventer, Kröller-
Müller, p. 36-37.
68 Aankoopdatum 30 maart 1912. gar
1256/1662 bezittingen maem.
69 Cocheret, Dr. A.G. Kröller.
70 gar 1256/1662 bezittingen maem. Van
Deventer, Kröller-Müller, p. 59.
71 Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 190-193.
72 kmm ha502196 hkm aan agk 11 januari
1913. Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 196-197.
73 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 189.
74 Idem, p. 172.
75 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 49-50.
Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 205.
76 kmm ha502170 agk aan hkm, 27 mei
1911.
77 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 205.
78 kmm ha500860 hkm aan svd, 28 april
1912. Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 205-208.
79 Rovers,De eeuwigheid verzameld, p. 199.
80 kmm ha510276 hbk aan pb, 17 maart
1912.

noten bij p. 223-236
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81 kmm ha510274 en ha510276 hbk aan pb,
15 en 17 maart 1912.
82 Idem.
83 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 199.
84 kmm ha502204 hkm aan agk, 17 augus-
tus 1912.
85 kmm ha500957 hkm aan svd, 20 augus-
tus 1912.
86 kmmbriefwisseling hkm– svd, passim.
Zie hierover ook uitgebreid Rovers,De eeu-
wigheid verzameld, p. 136-140.
87 Zie onder meer kmm ha510007 hbk aan
P. Brückmann, 5 september 1909.
88 kmm ha510046 hbk aan P. Brückmann,
24 november 1909.
89 kmm ha501174 hkm aan svd, 22 juni
1913.
90 kmm ha501171 hkmaan svd, 20 juni 1913.
91 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 38.
92 kmm ha500960 hkm aan svd, 24 augus-
tus 1912.
93 kmmBriefwisseling hkm– agkpassim.
ha500026 hkm aan svd, 19 september
1909, 7 oktober 1909, 28 maart 1910.
94 kmm ha510296 en ha510297 hbk aan
pb, 3 en 4 september 1912.
95 kmm ha500964 hkm aan svd, 4 septem-
ber 1912, en ha502207 hkm aan agk, 17 sep-
tember 1912. Vgl. Rovers, De eeuwigheid ver-
zameld. p. 200-203.
96 kmm ha510298 hbk aan pb, 5 september
1912.
97 kmm ha510295 en ha510296 hbk aan
pb, 2 en 3 september 1912.
98 kmm ha501010 hkm aan svd, 3 decem-
ber 1912.
99 Coni, El Mercado Ordenado, p. 89-105.
100 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915 (specifiek Likwidatiebalans
Bremen 1911, 12 augustus 1912). gar 1256/
622 verlies- en Winstrekeningen cvMüller
& Co 1908-1909. Zie ook kmm ha360732
jaarcijfers Müller & Co. (London) Ltd. 1911
en 1912. De sluiting van kantoor Bremen
had ook te maken met het feit dat de Nord -
deutsche Lloyd de agentuur van Müller &
Co in Buenos Aires weer introk. kmm
ha500904 hkm aan svd, 21 juni 1912.
ha500906 hkm aan svd, 24 juni 1912.
101 kmm ha510264 hbk aan pb, 26 februai
1912.
102 kmm ha502227 hkm aan svd, 24 mei
1913.

103 kmm ha510264 hbk aan pb, 26 februai
1912.
104 gar 1256/616 Jaarcijfers Müller & Co
1900-1915. gar1256/622 Verlies- en Winst -
rekeningen 1908-1909.
105 J. Weil, Getreidepreisbildung und Getreide -
handelstechnik in der Nachkriegszeit und die
Bestrebungen zur Ausschaltung des Getreide -
handels, Ludwigshafen, 1926, p. 15-17.
106 H. Fornari, Bread upon the waters. A histo-
ry of United States Grain Exports, Nashville,
1973¸ preface en p. 156-157. 
107 J. Schilthuis, De graanhandel van
Rotterdam, in: E.O.H.M. Ruempol (red.),
1328-1928. Gedenkboek uitgegeven ter gelegen-
heid van het 600-jarig bestaan van de stad Rot -
ter dam, Rotterdam, 1928, p. 267-275. agk
beschrijft de rol van Müller & Co als graan-
exporteur in: Verslag van de commissie van on-
derzoek naar de Gestie van het Rijksgraanbedrijf,
p. 97.
108 gar 1256/616 Jaarcijfers cvMüller &
Co (1900-1915). Uitgebreide winst- en ver-
liesrekeningen gar 1256/619 (1902-1904),
620 (1905-1907), 622 (1908-1909). kmm
ha360732 jaarcijfers Müller & Co. (London)
Ltd. 1911. Vervelde, De Rotterdamse graanhan-
del, p. 59-61.
109 kmm ha360732 jaarcijfers Müller & Co.
(London) Ltd. 1912.
110 Zie voor bezittingen van de General
Mercantile Ltd. op 25 juni 1915: Compania
Mercantil Argentina (Argentijnsche Handel
Maatschappij ) in liquidatie. ’s-Gravenhage-
Buenos Aires. Verslag der commissie van toezicht
op en den liquidateur belast met de liquidatie
1927, (hierna te noemen: Liquidatieverslag
cma 1927), p. 10-11. Deze bezittingen moeten
in de periode 1910-1915 zijn opgebouwd.
Over situatie Argentijnse graanhandel des-
tijds: Fridrichowicz, Die Technik des interna-
tionalen Getreidehandels, p. 24-29.
111 kmm ha360732 jaarcijfers Müller & Co.
(London) Ltd. 1912. Zie voor beschrijving
Clayton machines en graanhandel Roeme -
nië: Schilthuis, De praktijk van den Wereld-
Graanhandel, p. 164.
112 kmm ha501086 hkm aan svd, 8 maart
1913. ha501219 hkm aan svd, 14 augustus
1913. ha501359 hkm aan svd, 28 april 1914.
ha501372 hkm aan svd, 11 mei 1914.
113 kmm ha501359 hkm aan svd, 28 april
1914.
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114 kmm ha502198 hkm aan agk, 28 fe-
bruari 1912.ha500809 hkm aan svd2 maart
1912. gar 1256/1392 A. I. MacKenzie (ver-
moedelijk) aan Blythe, 6 juni 1955.
115 kmm ha502199 hkm aan agk, 15 juni
1912. ha500927 hkm aan svd, 25 juli 1912.
116 kmm ha502094 W.N.A. (Wim) Kröller
aan svd [1-1-1913], waarschijnlijk 1911.
117 Idem.
118 kmm ha360732 Müller & Co. (London)
Ltd. Report and Accounts, 1911, e.v.
119 gar1256/1003 Brief B.J. Brown 16 juli
1951.
120 Zie voor overlijden Luciano de Rin
kmm ha502173 hkm aan agk [1-1-1913], ver-
moedelijk 1909. Overlijden De Rin blijkt
ook uit gar 1256/764 notulen rvcmasm
22 maart 1910. Zie voor Rogenhagen bnafo
382/211 Memorandum A. Johnstone, 2 ok-
tober 1915.
121 bnafo 382/211 M. Murray aan agk, 
31 oktober 1908. gar 1256/1392 A. I.
MacKenzie (vermoedelijk) aan Blythe, 
6 juni 1955.
122 kmm ha360732 Müller & Co. (London)
Ltd. Report and Accounts at 31stDecember
1904.
123 kmm ha501308 hkm aan svd, 4 februari
1914.
124 gar 1256/616 jaarcijfers cvMüller & Co
1909-1915. Jaarverslagen Nederlandsch-
Indische Houtaankap Maatschappij (nihm).
125 Uit jaarverslagen 1911-1913 nihm en
kmm ha360732 jaarcjfers Müller & Co.
(London) Ltd. 1911 e.v., blijkt dat agkgaan-
deweg zijn houtbelangen overhevelde
naar de nihm.
126 gar 1256/616 Jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915.
127 Zie prospectus nihm 1916.
128 gaa 399 (Westerman)/284 kopie -
boeken van brieven 11 september 1912 - 
9 november 1912.
129 Zie Notulen tweede vergadering van
vertegenwoordigers van houtaankap
maatschappijen etc., 9 mei 1911, (in biblio-
theek Koninklijk Instituut voor de
Tropen). Zie ook Jaarverslagen nihm 1915-
1916. gar1256/616 Jaarcijfers cvMüller &
Co 1900-1916.
130 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 5 september 1918.
131 M. Melancon, The Lena Goldfields

Massacre and the Crisis of the Late Tsarist State,
College Station, 2006, p. 9-25.
132 Melancon, The Lena Goldfields, p. 26-63.
133 kmm ha360732 jaarcijfers Müller & Co.
(London) Ltd., 1911.
134 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 4 april 1918, 5 september 1918 en 
27 november 1918.
135 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 5 september 1918.
136 The Mail23 februari 1924.
137 Medeaandeelhouders in de Duitse
 fabriek waren R. Schlumberger en Ge -
heim rat Schleber. gar 1256/493 notulen
rvaMüller & Co, 5 september 1918. 
138 Wennekes, De aartsvaders, p. 516-519.
139 kmm ha500927 hkm aan svd, 25 juli
1912.
140 kmm ha502164 agk aan svd, 23 sep-
tember 1913.
141 kmm ha502204 en ha502195 hkm aan
agk, 17 augustus 1912 en 11 januari 1913.
ha501171, ha501201, ha501223 en
ha501226 hkm aan svd20 juni 1913, 20 juli
1913, 19 augustus 1913 en 24 augustus 1913.
Zie voor positie Edward Weston ook diver-
se correspondentie in na2.20.01 (nhm)/
8015-986 Wisselkrediet Müller & Co 1907-
1909.
142 gar 1256/1392, A. I. MacKenzie (ver-
moedelijk) aan Blythe, 6 juni 1955.
143 kmm ha501238 hkm aan svd6 oktober
1913. ha501308 hkmaan svd, 4 februari 1914.
144 kmm ha501238 hkm aan svd, 6 oktober
1913. ha501308 hkmaan svd, 4 februari 1914.
145 kmm ha360732 Jaarcijfers Müller & Co.
(London) Ltd. 1912 en 1913. Hieruit blijkt
dat in 1912 nog slechts een Bury Street
Property Account bestaat en in 1913 de
nummers Bury Street 32, 1, 2, 3, 4 en 4a en
het achtergelegen perceel 12/14 Heneage
Lane zijn aangekocht (of in ieder geval op-
ties hierop zijn verkregen). Aankoop ge -
gevens geverifieerd met Land Registry uk.
146 Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 208-210.
147 Idem.
148 kmm ha500970 hkm aan svd, 20 sep-
tember 1912.
149 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 57.
150 Idem.
151 Rovers,De eeuwigheid verzameld, 
p. 208-216.

noten bij p. 236-250
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152 kmm ha501058 hkm aan svd29 januari
1913. ha501074 hkmaan svd 19 februari 1913.
153 Wereldkroniek, 1 maart 1913.
154 kmm ha502196 hkmaan agk, 13 januari
1912.
155 kmm ha501041 hkm aan svd, 10 januari
1913.
156 gar 1256/847 Notulen rvc mamm 1903-
1934.
157 gar 1256/616 Kapitaalrekeningen ven-
noten 1900-1915. Zie verder Hoofdstuk 5.
158 Idem. De buitenproportionele stijging
was het gevolg van het feit dat de omzet-
ting van de reserves in 1908-1910 gebeurde
in de kapitaalverhoudingen van dat mo-
ment en niet in de verhouding die ieder der
vennoten had gehad in de opbouw van de
reserves in de voorgaande jaren.
159 kmm ha501080 hkm aan svd, 
27 februari 1913. Landheer-Roelants,
Romantisch buitenwonen in de stad, p. 192-193.
160 Zie o.a. Het Nieuws van den Dag
10 november 1906 en 18 november 1912.
Algemeen Handelsblad 14 mei 1909.
161 Becker, Die Siedlung Wulwesort im
Uentroptal.
162 kmm ha501080 hkm aan svd, 
27 februari 1913.
163 gar 1256/616 Kapitaalrekeningen ven-
noten 1900-1915 
164 kmm ha501078 hkm aan svd, 
23 februari 1913. ha501080 hkm aan svd, 
27 februari 1913.
165 nrc26 februari 1913.
166 Wereldkroniek 1 maart 1913. 
167 kmm ha501084 hkm aan svd, 7 maart
1913. gar1256/623 Aide Memoire cvMüller
& Co, typoscript notariële aktes. Sam van
Deventer beweert dat hij toen als opvolger
is aangewezen, maar uit de notariële aktes
blijkt dit niet. Vgl. Van Deventer, Kröller-
Müller, p. 59.
168 kmm ha501080 hkm aan svd, 
27 februari 1913.
169 kmm ha501089 hkm aan svd, 12 maart
1913 (waarin de brief van Ullner is overge-
schreven).
170 Idem. 
171 Idem.
172 kmm ha501041 hkm aan svd, 12 januari
1913.
173 kmm ha501076 hkmaan svd, 21 februari
1913.

174 kmm ha501090 hkm aan svd, 13 maart
1912.
175 kmm ha501089 hkm aan svd, 12 maart
1913. C. Napier, United Kingdom, in: G. Pre -
vits, P. Walton and P. Wolnizer, A global his-
tory of accounting, financial reporting and public
policy, (Europe), p. 243-273. In Engeland wer-
den de boeken van W.H.  Müller & Co
(London) Ltd. gecontroleerd door W. Peat &
Co (nu kpmG). Bij hun verklaring waren zij
zeer kritisch op de wijze waarop de onder-
neming de zaken administratief organi-
seerde. Zij signaleerden dat transacties van
het Rotterdamse hoofdkantoor, van filia-
len elders in Europa of het Londense kan-
toor soms dwars door elkaar heen liepen.
Ook merkten zij op dat er voor allerlei beta-
lingen die door in Londen gedaan waren
voor rekening van andere kantoren van
Müller & Co. geen papieren bewijs gevon-
den kon worden. Aandelen die in onder-
pand zouden zijn gegeven waren soms niet
aangetroffen. Om de zaken toch kloppend
te krijgen, verstrekte het moederbedrijf in
Rotterdam (later Den Haag) achteraf een
garantie of een verklaring die de onder -
linge relatie alsnog bevestigde.kmm
ha360732 Müller & Co. (London) Ltd. Re -
port and Accounts 1904 en 1911 e.v.
176 kmm ha501090 hkm aan svd, 13 maart
1913.
177 kmm ha501093 hkm aan svd, 17 maart
1913. ha501090 hkm aan svd, 13 maart 1912.
ha501112 hkm aan svd, 9 april 1913.
ha501178 hkm aan svd, 30 juni 1913.
ha501187 hkm aan svd, 6 juli 1913.
178 agk schrijft zelf in kmm ha414610
Memorandum agk 1932, dat hij in 1913 de
familie Müller uitkocht. Dit blijkt ook uit
de verschillende brieven van hkm en gar
1256/623 Aide Memoire Müller & Co p. 15.
De notariële akten (typoscript) in gar
1256/623 Aide Memoire Müller & Co 
p. 42-43 melden slechts de herverdeling
van kapitaal tussen beherend en commandi-
taire vennoten. De jaarcijfers in gar 1256/
616 kapitaalrekeningen vennoten tonen
zelfs geen enkele verandering in de kapi-
taalverhoudingen. Dit was waarschijnlijk
om broer Willem Kröller (en eventueel
bankiers) onkundig te houden van de uit-
koop. 
179 kmm ha502567 (overzicht van) boek-
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houding agk ‘nog aanwezig en gevonden
na 14 mei 1940’, 27 oktober 1940. Hierin
staat ‘Bank voor Belaste Waarden nam
 bezit van cv aandelen van familie Müller
over’. Zie voor Bank voor Belaste Waarden,
jaarverslagen in bibliotheek iisg.
180 kmm ha501201 hkm aan svd, 20 juli
1913.
181 kmm ha501194 hkmaan svd, 12 juli 1913.
182 Idem.
183 Idem.
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1 Jaarverslagmamm 1913. Prospectus
mamm, 3 april 1913.
2 M. Rasch, Unternehmungen des
Thyssen-Konzerns im zarischen Russland,
in: D. Dahlmann en C. Scheide (red.), “…das
einzige Land in Europa, das eine grosse
Zukunft vor sich hat.” Deutsche Unter -
nehmen und Unternehmer im Russischen Reich
im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Essen, 1998,
p. 225-271.
3 Wengenroth, Auslandsinvestitionen. 
4 Rasch, Unternehmungen des Thyssen-
Konzerns.
5 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 16 mei
1913 en 24 februari 1914. H. Lemke,
Deutsche Unternehmen in der kaukaschen
Manganindustrie 1900-1914, in: Dahlmann
en Scheide,“… das einzige Land in Europa, das
eine grosse Zukunft vor sich hat.”, p. 147-166.
6 Prospectus mamm, 3 april 1913.
7 E. Staley, Mannesmann Mining Interests
and the Franco-German Conflict over
Morocco, in: Journal of Political Economy, 
Vol. 40, No. 1 (Feb. 1932), p. 52-72.
8 J.A. Chandler, Spain and her Moroccan
Protectorate 1898-1927, in: Journal of Con -
temporary History, Vl. 10, No. 2 (april 1975). 
P. 301-332.
9 Staley, Mannesmann Mining Interests.
Poidevin, Les relations économiques et finan-
ciers, p. 465-466 en 475-480.
10 Staley, Mannesmann Mining Interests.
Zie ook na2.05.03 (ministerie van Buiten -
landse Zaken, A-dossiers)/33 Marokko,
1343/158 Gezant Van Rappard aan minister
van BuZa, 26 oktober 1908.
11 Prospectus mamm, 3 april 1913. gar
1256/847 Notulen rvcmamm, 16 mei 1913.
Maschke, Es ensteht ein Konzern, p. 80-81.
12 na2.05.03 (BuZa A-dossiers)/ 33

Marokko, 1343/158 Gezant Van Rappard
aan minister van BuZa, 26 oktober 1908.
13 Dit blijkt uit diverse correspondentie
1908-1910 met en met betrekking tot Mül -
ler & Co in (BuZa A-dossiers)/ 33 Marokko.
14 na2.05.03 (BuZa A-dossiers)/33
Marokko, Van Rappard aan Müller & Co, 
19 juni 1909. Müller & Co aan Van Rappard,
14 juni 1909.
15 Zie noot 9. 
16 na2.05.03 (BuZa A-dossiers)/33 Marok -
ko, Gevers (gezant Berlijn) aan minister
van BuZa, 23 februari 1910. Zie over deze
kwestie ook Jacobs, Gereguleerd staal, p. 251.
17 na2.05.03 (BuZa A-dossiers)/33 Marok -
ko, diverse correspondentie met minister
van BuZa 1908-1910. C. Smit, ‘Marees van
Swinderen, jhr. Reneke de (1860-1955)’, in
Biografisch Woordenboek van Nederland.
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn
1880-2000/lemmata/bwn1/marees, geraad-
pleegd op 30 januari 2013.
18 na2.05.03 (BuZa A-dossiers)/33 Marok -
ko, Correspondentie tussen BuZa, Gezant -
schap Parijs, Tanger en Müller & Co, 2 - 10
november 1909.
19 nrcgeciteerd in Nieuws van den Dag,
30 april 1910.
20 nrc20 mei 1910.
21 E. Staley, Mannesmann Mining Interests,
p. 52-72.
22 Smit, ‘Marees van Swinderen, jhr.
Reneke de (1860-1955)’. Jhr. mr. dr. R. (René)
de Marees van Swinderen op www.parle-
ment.com. Geraadpleegd op 30 januari 2013.
23 Sehmer, Die Eisenerzversorgung Europas,
p. 1-5.
24 Staley, Mannesmann Mining Interests.
25 Moine, La sidérurgie, p. 30.
26 Prospectus mamm, 3 april 1913.
27 kmm ha502165 agk aan hkm [1-1-1914],
waarschijnlijk april 1914.
28 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 
24 februari 1914. Prospectus mamm, 
3 april 1913.
29 Jaarverslag mamm 1913.
30 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 
24 februari 1914. 
31 gar 1256/1088, S.G. Appeldoorn, Over 
het erts- en mijnbouwbedrijf (typoscript), 
ca. 1960, p. 21-25. Maschke, Es ensteht ein
Konzern, p. 80.
32 na2.18.33 (rb)/2223 Notariële aktes en

noten bij p. 250-262
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eigendomspapieren Rokin. Zie ook na
2.18.33 (rb)/2560 Den Herder, De Plek, waar
wij in Amsterdam vijftig jaar werken, [z.p.,
z.d.]. Op deze plek verrees eind jaren tach-
tig van de twintigste eeuw het bruin-roze
marmeren hoofdkantoor van de bank
Pierson, Heldring & Pierson, later Fortis.
Dit laatste pand werd in eind 2014/begin
2015 gesloopt.
33 Algemeen Handelsblad 12 juli 1913.
34 Nieuws van den Dag29 oktober 1913.
35 kmm ha501333 hkm aan svd, 18 maart
1914.
36 Idem en kmm ha501344, hkm aan svd, 
3 april 1914. Stadsarchief Amsterdam,
Adresboeken.
37 gar 1256/847 notulen rvcmamm 1903-
1934, 24 februari 1914. gar 1256/764 notu-
len rvcmasm 1899-1934, 16 april 1914 en 
14 oktober 1914.
38 Jaarverslagen masm 1914 en later. gar
1256/764 notulen rvcmasm 16 april 1914, 
14 oktober 1914 en 17 april 1915.
39 Het Nieuws van den Dag, 10 juli 1913.
40 kmm ha501109 hkm aan svd, 5 april
1913. Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 222-223.
41 Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 235-239.
42 kmm ha360732 jaarcijfers Müller & Co.
(London) Ltd. 1912 en 1913. Hieruit blijkt
dat in 1912 nog slechts een Bury Street
Property Account bestaat en in 1913 de per-
celen Bury Street 32, 1, 2, 3, 4 en 4a en het
achtergelegen perceel 12/14 Heneage Lane
zijn aangekocht (of in ieder geval opties
hierop zijn verkregen).
43 kmm ha360732 jaarcijfers Müller & Co.
(London) Ltd. 1913. A history of life as we
know it, in: The Scotsman21 februari 2002.
44 G. Fanelli, ‘Eenheid in de Veelheid.’ De
architectuur van Berlage, in: S. Polano,
Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk,
Alphen aan den Rijn, 1989, p. 9-45.
45 kmm ha501239 hkm aan svd, 7 oktober
1913. ha501240 hkmaan svd,7 oktober 1913.
ha501241 hkm aan svd, 9 oktober 1913.
ha501260 hkm aan svd, 7 november 1913.
ha502242 hkm aan agk, 2 mei 1914. In kmm
ha501241 hkm aan svd, 9 oktober 1913
 bevindt zich ook een schets van de grond
waarop duidelijk het hoekpand van Bunge
staat aangegeven.

46 kmm ha502172 agk aan hkm, ongeda-
teerd, eind juni 1914. Fanelli, Eenheid in de
Veelheid.
47 gar70 (Chabot)/2009-430 Brochure
Müller & Co, 1 augustus 1881. In 1887 ver-
huisde Müller & Co in Amsterdam naar
Prins Hendrikkade 183. gaaAdresboek
1887/1888. Zie voor aankopen percelen
Scheepvaarthuis W. Rozenbroek,Het
Scheepvaarthuis, z.p., 1971, aanwezig in
 bibliotheek gaa.
48 H. Boterenbrood en J. Prang, Van der 
Mey en het Scheepvaarthuis, Den Haag, 1989,
p. 61-69.
49 Hoewel het dus zeker is dat het de be-
doeling was dat het Holland House een
groot rechthoekig vlak, inclusief het hoek-
pand 33-34 Bury Street, zou omvatten,
maakte Berlage zijn ontwerp pas toen dui-
delijk werd dat dit pand niet verworven
kon worden (zie hierna). Het Nieuwe Insti -
tuut/Archief Berlage, berl152 Ontwerp
Holland House. J. van der Wolk, De Kröllers
en hun architecten, Otterlo, 1992, p. 51-54.
Boterenbrood en Prang, Van der Mey en het
Scheepvaarthuis, p. 61-69.
50 Boterenbrood en Prang, Van der Mey en
het Scheepvaarthuis, p. 61-69 en 87-115.
51 Rübner, Konzentration und Krise, p. 442.
na2.05.44 (Gezantschap Groot-Brittan -
nië)/527 Zeerechtconferentie 1908, Over -
zicht tonnage wereldscheepvaart 1905-
1906.
52 kmm ha500960 hkm aan svd, 
24 augustus 1912.
53 Van der Wolk, De Kröllers en hun architec-
ten, p. 48-50.
54 Memelink, Levensbeschrijving, p. 52.
55 Meijer, Ontstaan- en ontwikkelingsgeschie-
denis van de boerderij De Schipborg, p. 15-18.
56 kmm ha501397 hkm aan svd21 juni
1914, ha502214 hkm aan agk21 juni 1914,
ha502253 hkm aan agk 17 juli 1914. Zie
voor Petkuser Rogge www.groenkennis
net.nl, geraadpleegd op 9 oktober 2014.
57 Memelink, Levensbeschrijving, p. 49-61.
58 Contract Memelink d.d. 22 juni 1913 in
gar1256/1662 bezittingen maem.
59 Memelink, Levensbeschrijving, p. 49-61.
60 Haak en Hofman, Anton Kröller en De
Hoge Veluwe, p. 98-103.
61 Gelders Archief 0909 (De Hoge
Veluwe)/338 plattegrond en prospectus
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Spoorwegmaatschappij ‘De Hooge
Veluwe’, ongedateerd. Utrechts Archief
902 (ncs)/154 Plannen en begrotingen
1912-1913, bijgevoegd als stukken bij verga-
deringen rvc 11 januari,  31 mei en 19 decem-
ber 1913. Haak en Hofman, Anton Kröller en
De Hoge Veluwe, p. 102.
62 De Kampioen, geciteerd in Algemeen
Handelsblad21 oktober 1913.
63 De Kampioen, geciteerd in De Tijd
25 oktober 1913.
64 De Kampioen, geciteerd in Het Nieuws van
den Dag, 1 december 1913.
65 Haak en Hofman, Anton Kröller en De
Hoge Veluwe, p. 104-105. Zie voor Alexander
Voûte, Nederland’s Patriciaat, deel 67, 
p. 435-436.
66 kmm ha502163 hkm aan agk, [1-1-1914],
juni 1914.
67 Idem.ha502165 hkm aan agk, mei-juni
1914.
68 kmm ha501348 hkmaan svd, 8 april 1914.
69 Het latere wachthuisje tegenover het
dienstgebouw, dat vaak voor dit geplande
station wordt aangezien, was dit echter
niet en lag ook niet op de plaats waar ooit
de spoorlijn gepland was. Zie illustratie in
G. Breman, De weg dicht langs Hoender loo,
in: A.C. Haak en P. Hofman, De Hoge Veluwe
in de 19e eeuw, Apeldoorn, 1995, p. 95-118.
70 Utrechts Archief 900 (hijsm)/20-21
Notulen rvc hijsm 1914-1915. G. Breman,
De weg dicht langs Hoenderloo. Met dank
aan Gerrit Breman.
71 kmm ha500534 hkm aan svd, 19 april
1911. ha500960 hkm aan svd, 24 augustus
1912.
72 kmm ha501073 hkm aan svd, 18 februari
1913. ha501452 hkm aan svd, 19 september
1914.
73 kmm ha417451 Toespraak A.G. Kröller
bij verkrijging eredoctoraat Handels hoo -
ge school Rotterdam, 16 november 1922.
74 kmm ha501073 hkm aan svd, 18 februari
1913.
75 kmm ha501181 hkm aan svd, 1 juli 1913
en ha501189 hkm aan svd7 juli 1913.
76  kmm ha501199 hkm aan svd, 19 juli
1913. Advertenties in Het Nieuwsblad van het
Noorden23, 24 en 27 december 1913.
77 kmm ha502160 [abusievelijk gedateerd
1923], waarschijnlijk november-december
1913.

78 J.H. van Stuijvenberg, De Nederlandsche
Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Han -
delshoogeschool naar Hogeschool voor Maat -
schap pijwetenschappen, Rotterdam/Den
Haag, 1963, p. 1-34. W.C. Mees, Her in ne -
ringen aan de oprichting van de Neder -
landsche Handels-Hoogeschool, in:
Rotterdams Jaarboekje, 1964, p. 141-159.
79 gar65 (neh)/1: in de notulen van de eer-
ste vergadering van het algemeen bestuur
op 23 juli 1913 is te zien dat Kröller het
voorzitterschap van Van Stolk overneemt,
maar uit gar65 (neh)/40 (correspondentie
C.A.P. van Stolk) blijkt dat Van Stolk, Ruys
en Mees verantwoordelijk zijn voor de sa-
menstelling van Raad van Beheer en cura-
torium, etc.. Vgl. Moret, A.G. Kröl ler: een
groot koopman.
80 kmm ha417451 Toespraak A.G.Kröller
bij verkrijging eredoctoraat Handels -
hoogeschool Rotterdam, 16 november 1922.
81 Van Stuijvenberg, De Nederlandsche Eco -
no mische Hoogeschool, p. 11.
82 gar65 (neh)/53 (lijsten bijdragen, 8 en
14 mei 1913) en 89 (bevestigingsbrieven aan
donoren, 27 september 1913).
83 gar (neh)/43 (correspondentie W. Wes -
terman).
84 kmm ha417451 Toespraak A.G.Kröller
bij verkrijging eredoctoraat Handels -
hoogeschool Rotterdam, 16 november
1922. Van Stuijvenberg, De Nederlandsche
Economische Hoogeschool, passim en p. 316.
85 kmm ha501260 hkm aan svd, 7 novem-
ber 1913.
86 Gedenkschrift neh, p. 13-23.
87 J. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung (1911), München 1926 (Third
edition, 1931), p. 127.
88 Gedenkschrift neh, p. 13-23.
89 Idem.
90 Idem.
91 Prochaska, Making Algeria French, 
p. 102-105.
92 Sehmer, Die Eisenerzversorgung Europas,
p. 163-169. Poidevin, Les relations économiques
et financiers, p. 217-219, 532-535, 809-819.
Moine, La sidérurgie.
93 gar 1256/847 notulen rvc mamm, 
4 december 1909 en 24 april 1909. Zie ook
kmm ha502173 [1-1-1913], waarschijnlijk
1909.
94 kmm ha500893 hkmaan svd, 5 juni 1912.

noten bij p. 262-277
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95 kmm ha502168 Memorandum agk in-
zake Ouenza, (gebaseerd op brief agk aan
hkmha502171 [1 februari 1914], waarschijn-
lijk maart 1914). Kröller noemt: ‘Senateur
Colin, Professeur Berthelemy [jurist/advo-
caat], Beltagna (president van de Kamer
van Koophandel te Bona), Cutoli (deputé
van Constantine), Morel (die de gehele pers
in Algiers in handen heeft), Odin (voorzit-
ter gemeenteraad van Bona), en Drappier
[dir. kantoor Parijs Müller & Co].’ Zie voor
Colin: Maurice Pierre Colin (1859-1920)
www.assemblee-nationale.fr, geraad-
pleegd op 24 januari 2013. Zie ook kmm
ha502167 agk aan hkm 16 april 1913. Zie
eveneens Barral, Étude sur la question de
L’Ouenza, p.209-217.
96 kmm ha500914 hkm aan svd, 6 juli 1912.
97 kmm ha501084 hkm aan svd, 7 maart
1913. ha501086 hkm aan svd, 8 maart 1913,
ha501090 hkm aan svd, 13 maart 1912.
98 Flinn, British Overseas Investment, 
p. 22-23, 32 en 126.
99 kmm ha501093 hkm aan svd, 17 maart
1913.
100 kmm ha501091 hkm aan svd, 14 maart
1913. Zie ook ha501128 hkm aan svd, 28
april 1913.
101 kmm ha501223 hkm aan svd, 19 augus-
tus 1913.
102 kmm ha501134 hkm aan svd, 15 mei
1913. ha501135 hkm aan svd 16 mei 1913.
Rovers,De eeuwigheid verzameld, p. 197-198.
103 J.P. ten Berge e.a., De schilderijen van
Vincent van Gogh in de collectie van het
Kröller-Müller Museum, Otterlo, 2003, 
p. 354
104 kmm ha501135 hkm aan svd, 16 mei
1913.
105 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 251.
106 kmm ha502154 agk aan hkm [1-1-1914],
waarschijnlijk najaar 1913. ha502162 agk
aan hkm [1-1-1914] ca. 16 maart 1914.
107 kmm ha501200 hkm aan svd, 19 juli
1913.
108 Baldacci, L’Algerie et la Société de
l’Ouenza, p. 25-39.
109 kmm ha501219 hkm aan svd, 14 augus-
tus 1913.
110 kmm ha502168 Memorandum agk in-
zake Ouenza.
111 Baldacci, L’Algerie et la Société de l’Ouenza,
p. 25-39.

112 kmm ha502168 Memorandum agk in-
zake Ouenza.
113 kmm ha501202 hkm aan svd, 23 juli
1913.
114 kmm ha502168 Memorandum agk in-
zake Ouenza. Zie voor exacte lijst partici-
panten gar615/949 (dossier Ouenza) aan-
deelhoudersovereenkomst Société de
l’Ouenza, 2 juli 1914. 
115 kmm ha502168 Memorandum agk in-
zake Ouenza.
116 Moine, La sidérurgie, p. 25.
117 Baldacci, L’Algerie et la Société de l’Ouenza,
p. 25-39.
118 kmm ha502160 agk aan hkm [1-1-1914]
vermoedelijk 16 december 1913.
119 kmm ha502161 agk aan hkm 31 decem-
ber 1913.
120 kmm ha502162 agk aan hkm [1-1-1914]
ca. 16 maart 1914.
121 Franse parlementsverslagen in La
Gazette de Hollandeo.a. van 30 januari 1914,
voorzien van commentaar van een mede-
werker van Müller & Co, aanwezig in gar
615/949 dossier L’Ouenza. Zie voor Adhé -
mar Péchadre (1862-1925) en Fernand David
(1869-1935) http://www.assemblee-natio -
nale.fr, geraadpleegd op 15 oktober 2014.
122 Idem.
123 Prospectusmamm 1913. gar 1256/847
Notulen rvc mamm, 4 december 1909.
Maschke, Es ensteht ein Konzern, p. 78-79.
124 Poidevin, Les relations économiques et
 financiers, p. 526-527.
125 Zie noot 122.
126 kmm ha502169 agk aan svd, 30 januari
1914.
127 kmm ha502162 agk aan hkm [1-1-1914],
ca. 16 maart 1914. Baldacci, L’Algerie et la
Société de l’Ouenza, p. 25-39.
128 kmm ha502168 Memorandum agk in-
zake Ouenza.
129 kmm ha502163 agk aan hkm [1-1-1914],
juli 1914.
130 Idem.
131 Idem.
132 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 187.
133 kmm ha501318 hkmaan svd, 22 februari
1914.
134 kmm ha502172 agk aan hkm, ongeda-
teerd, eind juni 1914. Zie ook kmm
ha502173 agk aan hkm, ongedateerd,
waarschijnlijk 1909.
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135 kmm ha501389 hkm aan W.N.A. (Wim)
Kröller, 11 juni 1914.
136 nrc 15 juni 1914.
137 kmm ha501389 hkm aan W.N.A. (Wim)
Kröller, 11 juni 1914.
138 Zie Hoofdstuk 5. Smit, De syndicale
 onderstroom, p. 411-412.
139 kmm ha417432 hkm aan J. Limburg.
140 kmm ha417425-417431 typoscript kran -
ten- en tijdschriftberichten, ca. 15 juni 1914.
141 Algemeen Handelsblad en Nieuws van den
Dag, 16 juni 1914.
142 kmm ha417443 Toespraak N.E. Kröller,
15 juni 1914.
143 kmm ha417450 Toespraak Mr. J. Lim -
burg, 15 juni 1914.
144 kmm ha417447 Toespraak W. Wester -
man, 15 juni 1914.
145 kmm ha417445 Toespraak A. Plate, 
15 juni 1914.
146 Guus Plate was afgestudeerd in Delft
en zat in Indië waar hij een stadsontwikke-
lingsplan voor Semarang ontwierp. W.F.
Lichtenauer, ‘Plate, Auguste (1881-1953)’, in
Biografisch Woordenboek van Nederland.
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn
1880-2000/lemmata/bwn1/platea. Wester -
mans oudste zoon Marten was praeses van
het Leids studentcorps geweest en was be-
zig aan zijn promotie. kmm ha502237 hkm
aan agk, [1 maart 1914], waarschijnlijk
voorjaar 1914.
147 kmm ha501433 hkm aan svd, 13 augus-
tus 1914.
148 kmm ha502225 hkm aan agk, 17 mei
1913. Het ging om de dames Jo van Stolk-
Quintus en Anna Schalkwijk.
149 kmm ha500109 hkm aan svd, 12 april
1910.
150 kmm ha417460 Toespraak agkbij ere-
doctoraat, 16 november 1922.
151 kmm ha500368 hkm aan agkKröller jr.
(zoon) 25 oktober 1910. ha501136 hkm aan
svd 17 mei 1913.
152 kmm ha417442 Toespraak W.N.A.
Kröller (zoon), 15 juni 1914.
153 Idem.
154 kmm ha417440 Toespraak R.A. Kröller
(zoon), 15 juni 1914.
155 kmm ha417442 Toespraak W.N.A.
Kröller (zoon), 15 juni 1914.
156 kmm ha417440 Toespraak R.A. Kröller
(zoon), 15 juni 1914.

157 kmm ha417437 Toespraak H.P. Ber -
lage, 15 juni 1914.
158 J. van der Wolk, Honderd jaar Kröller-
Müller, in: R.W.D. Oxenaar e.a., Kröller
Müller. Honderd jaar bouwen en verzamelen,
Haarlem, 1988, p. 25-28. Zie ook Van der
Wolk, De Kröllers en hun architecten, p. 51-54.
159 J. van der Wolk, Honderd jaar Kröller-
Müller. 
160 In kmm ha501241 hkm aan svd, 9 okto-
ber 1913 bevindt zich een schets van de
grond waarop duidelijk het hoekpand van
Bunge (33-34 Bury Street) staat aangege-
ven. Helene spreekt in deze brief over ‘ver-
kopen’ en ‘afgeven’ van het ‘Bungeperceel’.
Uit correspondentie auteur met Land
Registry uk blijkt dat Edouard Gustave
Bunge en Jules Charles Bunge in 1910 eige -
naar van het pand werden en het pas in 1928
verkochten. Müller & Co was nooit eige -
naar van het gebouw. Dit blijkt ook uit kmm
ha360732 jaarcijfers Müller & Co. (London)
Ltd. 1912 en 1913. Zie verder noot 45.
161 E-mailcorrespondentie auteur met
Bunge Ltd., White Plains, NY, 4 december
2012. 
162 kmm ha417434 Toespraak H. Kröller-
Müller 15 juni 1914.

9 Contrabande
1 kmm ha501424 hkm aan svd, 31 juli 1914.
Zie ook A. van Stolk, Herinneringen aan voor-
vallen uit den Grooten Oorlog van 1914-1918 door
C.A.P. van Stolk meegemaakt tijdens zijn functie
bij het Rijksgraanbedrijf, door hem aan zijn zoon
Apjar verhaald, Rotterdam, november 1923.
(Bijlage bij: W.A.H. Crol, Een tak van de
 familie van Stolk honderd jaar in de graanhan-
del, 1847-1947, Rotterdam, 1947). Aanwezig
in Familiearchief Van Stolk, Historisch
Museum Rotterdam, Deel lxx, 46z.
2 kmm ha501424 hkm aan svd, 31 juli 1914.
3 S.F. Kruizinga, Economische Politiek. De
Nederlandsche Overzee Trust (1914-1919) en de
Eerste Wereldoorlog (proefschrift), Amster -
dam, 2011, p. 48-50.
4 kmm ha501424 hkm aan svd, 31 juli 1914.
5 kmm ha501382 hkm aan svd, 18 mei 1914.
M. Frey, Der Erste Weltkrieg und die Nieder lande.
Ein neutrales Land in politischen und wirtschaft-
lichen Kalkül der Kriegsgegner, Berlijn, 1998,
p. 138. Zie voor Carl Gneist: T. Boghardt,
Spies of the Kaiser. German Covert Operations in

noten bij p. 278-295
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Great Britain during the First World War Era,
Oxford, 2004, p. 74-88.
6 Frey, Der Erste Weltkrieg und die Nieder -
lande, p. 40.
7 T. de Graaf en J. J. Mobron, Van Rotterdam
tot Rio. Negentig jaar geschiedenis Hollandsche
Bank-Unie, Amsterdam, 2004, p. 9-12.kmm
ha502159 agk aan hkm [1-1-1914], ca. eind
december 1913. gar 1256/616 Jaarcijfers cv
Müller & Co 1900-1915. Müller & Co bezat
vanaf 1914 een belang van f. 128.200 in de
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika. Zie
voor Bracht & Co: Green en Laurent, Bunge
et Born, p. 64-65.
8 kmm ha501421 hkm aan svd, 28 juli 1914.
Frey, Der Erste Weltkrieg und die Niederlande,
p. 138.
9 Kruizinga, Economische Politiek, p. 37-44
en 54-59.
10 Van Stolk, Herinneringen. Gravil, The
Anglo-Argentine Connection.
11 bnafo 368-1026/39146 Pillmann &
Phillips (Old Corn Exchange) aan Grey, 
14 augustus 1914 [sfk].
12 Van Stolk, Herinneringen, p. 5. baR 901/
86916 Mueller aan aa, 18 augustus 1914, 
nr. 94 en 97. Gneist aan aa, 19 augustus
1914, nr. 39. Zie ook Algemeen Handelsblad 
27 augustus 1914.
13 N.E.H. van Esveld,  ‘Treub, Marie
Willem Frederik (1858-1931)’, in Biografisch
Woordenboek van Nederland. http://resources.
huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/
bwn1/treub. Mr. M.W.F. (Willem) Treub,
Parlement & Politiek, www.parlement.com,
geraadpleegd op 4 maart 2013. Zie uitge-
breid over inhoud van Treubs fiscale ge-
dachten en voorstellen N.E.H. van Esveld,
Treub. Over de drempel der nieuwe samenleving,
Assen, 1958, p. 302-318, en L.J.M. Nouwen,
Willem Treub. Remarkabel man, Deventer, 1970,
p. 31-50.
14 Van Esveld, Treub, p. 115-116.
15 kmm ha501432 hkm aan svd, 12 augus-
tus 1914. Het Nieuws van den Dag 12 augustus
1914. 
16 U.G. Schilthuis, De Nederlandsche Graan -
handel en de oorlog, Vragen des tijds, Gronin -
gen, 1915, p. 19. F. Oppenheimer, Stranger
within. Autobiographical pages, Londen, 1960,
p. 236.
17 kmm ha501434 hkm aan svd, 13 augus-
tus 1914.

18 Zie necrologie Dr. A. Plate, nrc23 decem-
ber 1927.
19 kmm ha501436 hkm aan svd, 15 augus-
tus 1914.
20 kmm ha501441 hkm aan svd, 21 augus-
tus 1914. baR 901/86916 Gneist aan aa, 
19 augustus 1914, nr. 39. Frey, Der Erste
 Welt krieg und die Niederlande, p. 113-114, 
noot 15.
21 baR 901/86916 Telegram C. Gneist aan
aa, 19 augustus 1914, nr. 37.
22 kmm ha501428 hkm aan svd, 6 augus-
tus 1914.
23 baR 901/86916 Telegram C. Gneist aan
aa, 19 augustus 1914, nr. 37. Von Jagow aan
aa, 22 augustus 1914.
24 Kruizinga, Economische Politiek, p. 54-59.
Frey, Der Erste Weltkrieg und die Niederlande,
p. 114.
25 baR 901/86916 Telegram C. Gneist aan
aa, 3 september 1914, nr. 67.
26 J. Houwink ten Cate en P.H.D. Leupen,
Bruins Berlijnse Jaren,Nederlandse histori-
sche bronnen 8, Den Haag 1989. Online
versie 2009 via www.dbnl.org, p. 65-66.
Kruizinga, Economische Politiek, p. 61. 
27 Vervelde, De Rotterdamse graanhandel, 
p. 96. Zie ook ledenlijst Bond van Neder -
landsche Graan- en Zaad-Importeurs in:
Overzicht van de werkzaamheden van den Bond
van Nederlandsche Graan- en Zaad-Importeurs
te Rotterdam, sedert het uitbreken van den Oor log
tot Juni 1917, Rotterdam, 1917, p. 99-101.Van
Aalst meldt in zijn dagboek dat ook de Am -
sterdamse graanhandelaar Julius Bunge
zich bij de minister gemeld had om graan
aan de regering te verkopen, maar nul op
rekest kreeg. C.J.K. van Aalst, Aantee ke nin -
gen van Dr. C. J.K. van Aalst ten tijde van den
Wereldoorlog. 1914-1918 (http://resources.
huygens.knaw.nl/retroboeken/vanaalst),
p. 10. Met dank aan Samuël Kruizinga. Zie
uitgebreid over situatie Nederlandse
graanhandel aan het begin van de oorlog:
Schilthuis, De Nederlandsche Graanhandel.
28 Van Stolk, Herinneringen.
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voor verkoop Huize Ten Vijver: Landheer-
Roelants, 125 jaar Van Stolkpark, p. 199.
84 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 61. agk
werd gevraagd om zitting te nemen in een
comité dat zich moest buigen over de tram-
aanleg, maar hij bedankte hiervoor wegens
drukke werkzaamheden. Rotterdamsch
Nieuwsblad 24 november 1916. Gemeen te -
archief Wassenaar, Archief van de gemeen-
te Wassenaar over de periode 1896-1929,
inv. nr. 2095, agk aan burgemeester Storm
van ’s-Gravesande, 27 november 1916. Zie
inv. nr. 2098 voor overige correspondentie
rondom tramplannen. Zie ook F.H. Mick -
linghoff, Een eeuw Wassenaar, Wassenaar,
1999, p. 69-92.
85 gar 1256/1662 bezittingen maem. kmm
ha502207 hkm aan agk, 19 september 1912.
Hieruit blijkt dat dezelfde grond destijds
voor f 2,50 per m2werd aangeboden, ter-
wijl in 1916 tussen de f 1,50 en f 2,00 per m2

betaald werd. 
86 Bordewijk, De Theorie der Belastingen, 
p. 39-41.
87 gar 1256/1662 bezittingen maem. Dat
Ellenwoude en Ten Vijver privébezit waren
blijkt uit kmm ha502567.
88 kmm ha501526 hkm aan svd, 5 maart
1916. ha501527 hkm aan svd, 6 maart 1916.
89 gar 1256/1662 bezittingen maem.

Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 326-329.
90 S. Polano, Hendrik Petrus Berlage. Het com-
plete werk, Alphen aan den Rijn, 1989, p. 217.
91 kmm ha501527 hkm aan svd, 6 maart
1916. ha502101 hkm aan svd [1-7-1918],
maart 1918.
92 A.C. Haak en R. Siegers, Het Jachthuis
Sint Hubertus. Van ontwerp tot monument,
Hoenderloo, 2003, p. 55-61.
93 kmm ha502101 hkm aan svd, 1 juli 1918.
94 Haak en Siegers, Het Jachthuis Sint
Hubertus, p. 89-131 en 168-169.
95 Idem, p. 153-156. Met dank aan Roelof
Siegers.
96 Bruggeman, Bunge & Co, p. 45-46.
97 Haak en Siegers, Het Jachthuis Sint
Hubertus, passim. Zie ook W. Bloemink, 
A. Hemmes, P. Timmer en L. Albers, Jacht -
huis Sint Hubertus te Hoenderloo, Essay,
Arnhem, 2007. Zoals eerder vermeld was
Anton Kröller geen actief vrijmetselaar.
Het zou goed kunnen dat de vrijmetse-
laarsglazen die aanwezig zijn in Sint
Hubertus afkomstig zijn uit de erfenis 
van zijn broer Nico, die actiever was bij de
loge. 
98 Haak en Hofman,Anton Kröller en De
Hoge Veluwe, p. 55-72. Tijdens het onder-
zoek voor deze biografie was het archief
Huis Rosendael bij het Gelders Archief nog
niet toegankelijk.
99 F. Keverling Buisman, Reinhard Jan
Christiaan baron van Pallandt, 1888-1938,
Edelman en Sportbestuurder, www.biogra -
fischwoordenboekgelderland.nl/bio/6– 
Reinhard–Jan–Christiaan–baron–van–Pal
 landt, geraadpleegd op 15 oktober 2012.
100 gar 1256/1662 bezittingen maem.
Haak en Hofman, Anton Kröller en De Hoge
Veluwe, p. 55-72.
101 gar 1256/1662 bezittingen maem. Haak
en Hofman, Anton Kröller en De Hoge Veluwe,
p. 26.
102 gar 1256/1662 bezittingen maem. 
M. Borst, Een plan ter uitbreiding van Wasse -
naar 1914-1926. De betekenis van plan Mutters
voor de geschiedenis (masterscriptie),
Amsterdam, 2008, p. 9-10.
103 gar 1256/1662 bezittingen maem.
104 Kadaster, eigendomsaktes gemeente
Velsen: 976-62, 18 oktober 1916. 980-243, 
18 november 1916. 999-143 11 oktober 1917.
1036-90, 27 december 1918.
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105 Bestekken van Sint Hubertus werden
niet bewaard, maar het gebouw werd in
1919 en 1921 voor in totaal één miljoen gul-
den verzekerd. gar 1256/1662 bezittingen
maem.
106 kmm ha501495 hkm aan svd, 20 april
1915.
107 Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 296-298.
108 Inkomensgegevens afkomstig uit gar
1256/616 en 617 jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1917. Voor 1918 kmm ha502572.
Kunstaankopen: gegevens verstrekt door
Eva Rovers.
109 Van der Wolk, De Kröllers en hun architec-
ten, p. 48-49.
110 kmm ha501540 hkm aan svd, 2 septem-
ber 1918. na2.13.04 (Stamboeken Officieren
Landmacht)/764.
111 kmm ha501536 hkm aan svd, 12 oktober
1916. ha501540 hkm aan svd, 2 september
1918.
112 nrc 18 oktober 1915, 5 maart 1916, 
24 april 1916.
113 kmm ha501507 hkm aan svd, 3 juli 1915.
ha501508 hkm aan svd, 8 juli 1915.
ha501509 hkm aan svd, 17 juli 1915.
ha501510 hkm aan svd, 18 juli 1915.
114 Bob stond in 1918-1919 ingeschreven
aan de Nederlandsche Handels-Hoo ge -
school. gar65 (neh)/3007 Inschrij vingen -
register 1918-1919.
115 na2.21.261 (Bruins)/11 agk aan G.W.J.
Bruins, 27 augustus 1915.
116 kmm ha501539 hkm aan svd, 11 juni
1917.
117 Paul Brückmann werd in juni 1916 op-
geroepen voor dienst. kmm ha510352 hbk
aan pb, 23 juni 1915. ha510372 hbk aan pb,
13 juli 1915. ha510375 hbk aan pb, 15 juli
1915.
118 kmm ha510615 hbk aan pb, 11 oktober
1916.
119 kmm ha511399 hbk aan pb, 12 februari
1916.
120 kmm ha511291 hbk aan pb, 18 juni 
1916.
121 kmm ha510626 hbk aan pb, 27 oktober
1916. ha510692 hbk aan pb, 14 februari 1917.
ha510772 hbk aan pb, 15 juli 1917.
122 kmm ha510769 hbk aan pb, 7 juli 1917.
ha510774 hbk aan pb, 15 juli 1917.
123 kmm ha511358 pb aan svd, 3 april 1917.

124 kmm ha511359 R.A. (Bob) Kröller aan
hbk, 4 april 1917.
125 Correspondentie auteur met mevrouw
H. Everwijn-Brückmann (via mevrouw 
E. Arendsen de Wolff-Everwijn), 12 april
2012.
126 Interview auteur met ir. E.E. van
Andel, 12 oktober 2010.

12 ‘Ongekroonde koning van
Nederland’

1 bpnl 3.5.1. 1917-1919 - gs 116 p. 8-13 Kröller
aan Loudon, 5 februari 1917
2 Idem.
3 Idem.
4 bpnl 3.8.1. 1917-1919 - gs 145 p. 5 Grünau
(Pless) aan aa, 1 februari 1917. Vgl. Den
Hertog, Cort van der Linden, p. 577 en 631-633.
5 paaaR 8325 Kriege aan aa, 4 februari
1917. Zie voor analyse deutschfreundliche
houding Cort van der Linden zeer uitge-
breid Den Hertog, Cort van der Linden, 
p. 572-578.
6 kmm ha501535 hkm aan svd, 11 oktober
1916. ha501536 hkm aan svd, 12 oktober
1916. Zie over Renner: Den Hertog, Cort van
der Linden, p. 582-583.
7 paaaR 8325 Kriege aan aa, 4 februari
1917. Zie ook paaaR 21491 Kriege aan Cort
van der Linden, 7 april 1917.
8 paaaR 21482 Von Holtzendorff aan aa, 
11 februari 1917.
9 paaaR 21491 Von Holtzendorff aan aa, 
8 april 1917. Rosen aan aa, 10 april 1917.
10 Kruizinga, Economische Politiek, p. 301.
Kröller begon op dat moment ook weer
aandelen in de Maatschappij Zeeland op 
te kopen. gar 1256/764 notulen rvcmasm
(1899-1934) 3 mei 1917, 19 december 1917 en
11 oktober 1918.
11 paaaR 2222, Gneist aan Von Bethmann
Hollweg, 25 juni 1917.
12 bpnl 3.8.1. 1917-1919 - GS 145 p. 227-230
Townley to Cecil, 25 februari 1917.
13 gar 1256/616 Jaarcijfers cvMüller & Co
1909-1915. Zie voor verdeling aandelen -
bezit Holrus ook na2.18.33 (rb)/1105
Emissieboeken Amsterdam 1913-1919.
14 Het ging onder andere om de Wologda
of Vologda en de Rybinsk houtbezittingen
en de North Russian Saw Mills. Deze ko-
men allemaal voor op de balansen van
Müller & Co in Londen en later Nederland.
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kmm ha360732, Jaarcijfers Müller & Co.
(London Ltd.), 1911-1915. gar 1256/616-617
Jaarcijfers cvMüller & Co 1900-1917. In
Scheerder, De Nedrus en de Holrus, p. 47,
wordt een overzicht gegeven van de groot-
ste Nederlandse investeringen in Rusland.
Hieruit blijkt dat driekwart van de Neder -
landse houtbelangen in Rusland terugge-
voerd kan worden op Müller & Co (via de
nihm). Scheerder noemt ook de mangaan-
belangen van Müller & Co in Georgië en
Oekraïne (p.25), maar deze landen waren
destijds nog zelfstandig en het valt te be-
twijfelen of deze vanuit Sint-Petersburg
bediend konden worden. Serton, Rotterdam
als haven voor massale goederen, p. 53-54
schrijft: ‘Slechts één onderneming hier te
lande heeft het gebracht tot een werkelijk
belangrijke exploitatie van eigen bosch -
terreinen in Rusland.’ Het kan hier alleen
maar om Müller & Co gaan. Dat Kröller de
meerderheid van de aandelen bezat in de
nihmblijkt uit een vergelijking tussen ge-
gevens in jaarverslagen en prospectussen
van de nihm en gar 1256/616-617 jaarcij-
fers cvMüller & Co 1900-1917. 
15 Scheerder, De Nedrus en de Holrus, p. 23-27
en 45-48.
16 Idem, p. 83-88.
17 Scheerder, De Nedrus en de Holrus, p. 51.
18 bpnl 3.8.1. 1917-1919 - gs 145, p. 227-230
Townley to Cecil, 25 februari 1917, 
19 bnafo 382-1380/174871 M.I.1 Report on
the ‘Rotterdamsche Bankvereeniging’, 18
augustus 1917 H.19/621, plus minutes [sfk].
In dit rapport wordt ook verslag gedaan
van besprekingen tussen mijningenieur
Nottmeyer (in dienst van Müller & Co) en
Carlito Grisar, een Belgisch-Argentijnse
zakenman. Zij bespraken de mogelijke op-
richting van een staalfabriek in Nederland,
waar volgens de Engelsen ook weer Duits
geld achter zou schuilgaan. Dat de gesprek-
ken van de kant van Müller & Co ooit serieus
zijn geweest valt te betwijfelen. Kröller
was zelf nooit bij de besprekingen aanwe-
zig. Kröller raakte in 1918 wel betrokken bij
de oprichting van de Nederlandsche Hoog -
ovens en Staalfabrieken. Zie hierna.
20 Scheerder, De Nedrus en de Holrus, p. 134.
21 Idem, p. 123-125 en 131.
22 Idem, p. 155-156.
23 Voor belang in Geuze zie gar 1256/616

jaarcijfers cvMüller & Co 1900-1915. gar
1256/1662 bezittingen maem.
24 J. J. van Bolhuis (red.),Gedenkboek van Het
Vaderland, 1869-1944, Den Haag 1944, p. 4-6.
Bolhuis noemt enige tonnen. Uit notulen-
boek Het Vaderland in Archief nrcblijkt eer-
der dat het om enige tienduizenden gul-
dens ging. Zie notulen 15 oktober 1914, 
31 oktober 1916, 10 mei 1917, september
1918. Met dank aan Pim Reinders. kmm
ha417457 Toespraak A.A. Humme bij ere-
promotie agk, 16 november 1922.
25 Van Bolhuis, Gedenkboek van Het Vader -
land,  p. 4-6. Bolhuis noemt 1915 als datum.
In gar 1256/1662 bezittingen maem (p.9)
wordt 30 mei 1917 vermeld. Kröller nam
zelf voor ca. f 250.000 deel en hield ook wat
aandelen voor Kraus. Op pag. 62 wordt ook
een aanvulling op hat salaris van A.A. Hum -
me vermeld (4 september 1917). Hierin
wordt ook het belang in Geuze gemeld.
26 Smit,Tien Studiën, p. 33.
27 Treub, Herinneringen en overpeinzingen, 
p. 353-354.
28 na2.21.178 (Wittert van Hoogland)/28
E.B.F.F. Wittert van Hoogland, handge-
schreven herinneringen Hoofdstuk iii, 
p. 355. Fasseur, Krijgshaftig in een vormeloze
jas, p. 91-101. Arlman en Mulder, Van den
prins geen kwaad, p. 16-38.
29 Treub,Herinneringen en overpeinzingen, 
p. 353-354.
30 Van Aalst, Aanteekeningen, p. 382-383.
31 Kruizinga, Economische Politiek, 
p. 295-296.
32 Jonker en Sluyterman, Thuis op de wereld-
markt, p. 220-225.
33 Smidt, Dutch and Danish Agricultural
Exports during the First World War.
34 na2.21.026.07 (Posthuma)/9 Ingeko men
brieven 1917-1918.
35 Den Hertog, Minister-president in oor-
logstijd, p. 609-611. Kruizinga, Economische
Politiek, p. 354.
36 bnacab/24/29, Summary of blockade
information, Oct. 12-18, 1917. Zie over de
Duitse aardappelbehoefte A. Skalweit,Die
Deutsche Kriegsernährungswirtschaft, Stutt -
gart, 1927, p. 189-193. Skalweit stelt o.a. dat
de Duitse aardappelbehoefte zeer wisse-
lend en regionaal verschillend was tijdens
de tweede helft van de oorlog. 
37 Den Hertog, Cort van der Linden, p. 609-
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611. bpnl 3.8.1. 1917-1919 - gs 145, p. 306-
309, Townley to Balfour, 4 juli 1917. 
38 bpnl 3.8.1. 1917-1919 - gs 145, p. 317-318,
Townley to Balfour, 11 juli 1917.
39 paaaR 8298 Rosen aan aa, 26 juli 1917.
40 Kruizinga, Economische Politiek, p. 289,
320, 355-363. 
41 Idem, p. 355-363
42 gar 1256/617 jaarcijfers cvMüller & Co
1917. Het betrof één aandeel ad f. 25.000.
43 Kruizinga,Economische Politiek, 
p. 367-370.
44 Frey, Der Erste Weltkrieg und die Nieder -
lande, p. 307-308.
45 Kruizinga, Economische Politiek, 
p. 367-370.
46 Frey, Der Erste Weltkrieg und die
Niederlande, p. 302-306.
47 De Vries, Dagboeken Ernst Heldring, p. 224.
48 paaaR 8295 Renner aan aa, 22 februari
1917. bnafo 382-1380/173419 Report from
Rotterdam, 2 september 1917, secret [sfk].
Frey, Der Erste Weltkrieg und die Niederlande,
p. 304.
49 Kruizinga, Economische Politiek, 
p. 365-367.
50  Algemeen Handelsblad25 en 29 december
1917. Het Centrum 31 januari 1918. Frey, 
Der Erste Weltkrieg und die Niederlande, 
p. 306-308.
51 bpnl 3.8.1. 1917-1919 - gs 145, p. 80-81,
Auswärtige Amt aan Lersner, 18 oktober
1917 en Lersner aan Auswärtige Amt, 
19 oktober 1917.
52 bpnl 3.8.1. 1917-1919 – gs 145 p. 466-468,
Townley aan Balfour, 4 december 1917.
53 Idem.
54 Van Aalst, Aanteekeningen, p. 538-539.
Kruizinga, Economische Politiek, p. 369-371.
Zie ook De Vries, Dagboeken Heldring, p. 224.
55 bpnl 3.8.1. 1917-1919 - gs 145 p. 101,
Maltzan aan aa, 14 januari 1918. Zie voor
Loudon als onderhandelaar ook paaa
R 21514 Loudon aan aa 15 januari 1918 en
Maltzan aan aa 16 januari 1918.
56 paaaR 21504 Stumm aan Von Beth -
mann Hollweg, 3 juli 1917. R 21510 Kriege
aan aa, 13 november 1917. R 8295 Rosen aan
aa, 10 september 1917. 
57 paaaR 21515 Aktenvermerk Vanselow
aan aa, 31 januari 1918.
58 Frey, Der Erste Weltkrieg und die Nieder -
lande, p. 267. paaaR 21515 Aktenvermerk

Vanselow aan aa, 31 januari 1918. bpnl 3.8.1.
1917-1919 - gs 145 p. 101, Maltzan aan aa, 
14 januari 1918. Den Hertog, Cort van der Lin -
den, p. 630-631.
59 paaaR 21516 Gneist aan aa, 2 februari
1918.
60 Den Hertog, Cort van der Linden, p. 632-
633. Frey, Der Erste Weltkrieg und die Nieder -
lande, p. 268.
61 Zie voor een zeer uitgebreide beschrij-
ving van de oorlogsdreiging: Den Hertog,
Cort van der Linden, p. 635-644.
62 J.E.W. Duijs, Nota betreffende de gestie van
het Rijksgraanbedrijf, Kamerstuk Tweede
Kamer 1917-1918 kamerstuknummer 2 X
ondernummer 10. Mr. J.E.W. (Jan) Duijs,
Parlement & Politiek, www.parlement.com,
geraadpleegd op 11 maart 2013.
63 Zie ook Handelingen Tweede Kamer
1917-1918, 26 februari 1918, p. 1553. Han de -
lingen Tweede Kamer 1917-1918, 13 maart
1918, p. 1901
64 Het Volk28 december 1917.
65 Algemeen Handelsblad20 november 1917.
66 De Tribune9 oktober 1917, 9 november
1917, 17 oktober 1918.
67 Rotterdamsch Nieuwsblad 17 november
1917. Algemeen Handelsblad7 december 1917.
68 Het Volk geciteerd in Nieuwe Tilburgsche
Courant 2 oktober 1917.
69 Het Volk6 oktober 1917.
70 Handelingen Tweede Kamer 1916-1917,
8 maart 1917, p. 1958.
71 nrc6 februari 1918, De Tribune26 en 
28 januari 1918.
72 Den Hertog, Cort van der Linden, 
p. 535-537 en 635.
73 Aangehaald in repliek Treub,
Handelingen Tweede Kamer 1917-1918, 
19 maart 1918, p. 2037.
74 B. (Boudewijn) Nierstrasz, Parlement &
Politiek, www.parlement.com, geraad-
pleegd op 29 april 2013.
75 Handelingen Tweede Kamer 1917-1918,
11 maart 1918, p. 1846.
76 De Telegraaf 13 maart 1918.
77 De Notenkraker23 maart 1918.
78 kmm ha502101 hkm aan svd [1-7-1918]
waarschijnlijk maart 1918.
79 Aangehaald in dupliek van Nierstrasz,
Handelingen Tweede Kamer 1917-1918, 
22 maart 1918, p. 2182-2183. Zie ook Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 
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23 maart 1918. Handelingen Tweede Kamer
1917-1918, 23 maart 1918, p. 2190.
80 Zie over opstappen Kröller: Eerste
Kamer 1917-1918 kamerstuknummer 243
ondernummer 243, p. 525. Van Stolk,
Herinneringen, p. 26.
81 Handelingen Eerste Kamer 1917-1918, 
10 april 1918, p. 297. Zie ook Eerste Kamer
1917-1918 kamerstuknummer 243 onder-
nummer 243, p. 525. Van Aalst, Aanteeke -
ningen, p. 573.
82 Kruizinga, Economische Politiek, 
p. 3854-386.
83 De Vries, Dagboeken Heldring,p. 227.
84 Handelingen Eerste Kamer 1917-1918, 
12 april 1918, p. 340-341.
85 Van Stolk, Herinneringen, p. 26. De Vries,
Dagboek Heldring,p. 226. Heldring zei dat de
regering ‘kotau’ maakte – Chinees voor
 nederige onderwerping. De ministerraad-
notulen uit deze periode vermelden niets
over het voorval. De betreffende brief is in
de archieven van de verschillende minis-
ters niet aangetroffen.
86 bpnl 3.8.1. 1917-1919 – gs 145, p. 574-
575, Townley aan Balfour, 25 juni 1918. bna
fo 382-1855/112749 Telegram Balfour to
Townley, 29 June 1918 no. 1527 [sfk]. bnafo
382-1855/118022 Oppenheimer to Crowe, 
5 July 1918, personal [sfk].Kruizinga,
Economische Politiek, p. 390.
87 bnafo 382-1855/112749 Telegram
Townley to Balfour, 25 June 1918 no. 2312
[sfk]. fo 382-1855/123017 Townley to
Balfour, 9 July 1918 no. 1778 Commercial,
with enclosed Oppenheimer to Kröller, 
9 July 1918 [sfk]. Zie ook De Vries, Dag -
boeken Ernst Heldring, p. 225-226.
88 Zie Parlement & Politiek, 
www.parlement.com. Zie ook P.J. Oud,
Staatkundige vormgeving in Nederland I. 1840-
1940, Assen/Maastricht, 1990, p. 224-238.
89 Den Hertog, Minister-president in oorlogs-
tijd, p. 694.
90 Kruizinga, Economische Politiek, p. 394.
Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek, Parlement
& Politiek, www.parlement.com, geraad-
pleegd op 1 mei 2013.
91 A.F.O. van Ysselt, Eindverslag als bedoeld
bij art. 15 der Crisis-Enquêtewet 1918 van de
Staatscommissie etc. tot het instellen van een on-
derzoek naar hetgeen tijdens den toestand van
oorlogsgevaar heeft plaatsgevonden ter zake van

de voorziening van het land met levensbehoeften
enz., Den Haag, 1922.
92 C.G. Roelofsen, ‘Loder, Bernard Cor -
nelia Johannes (1849-1935)’, in Biografisch
Woordenboek van Nederland. http://resources.
huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/
bwn2/loder, geraadpleegd in juni 2013.
93 De Vries, Dagboeken Ernst Heldring, 
p. 238, 240.
94 Kruizinga,Economische Politiek, p. 397.
95 De Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 332.
bpnl 3.5.2 1917-1919 – gs 117, p. 1063-1067,
Van Karnebeek aan Ruijs de Beerenbrouck,
21 mei 1919. Kröller werd in mei 1919 ook
door Van Karnebeek genoemd als potenti-
eel lid van een commissie tot herziening
van handelsverdragen, maar daarvan werd
hij voor zover bekend geen lid. Zie bpnl
a.1.1919-1920 – gs 156, p. 161-162 Van Kar ne -
beek aan ministers Landbouw, Financiën,
Koloniën, 7 mei 1919.
96 Zie voor overzicht commissariaten
Bijlage iii.
97 De Vries, Hoogovens IJmuiden, p. 62-95.
98 Idem, p. 67-69.
99 Idem, p. 101.
100 Idem, p. 96-107.
101 Idem, p. 16.
102 Idem, p. 228-230.
103 Moret, A.G. Kröller: een groot koop-
man.
104 De Vries, Hoogovens IJmuiden, p. 689-693.
105 Idem, p. 98 en 200.
106 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 6 maart 1919.
107 M.L.J. Dierikx, Blauw in de lucht.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 1919-
1999, Den Haag, 1999, p. 17. Zie ook
Frankfurther, In klinkende munt, p. 78.
108 Dierikx,Blauw in de lucht, p. 17-18.
109 Idem, p. 18-19.
110 Archief klm, agk aan C.J.K. van Aalst, 
1 oktober 1919 (kopie aanwezig bij Stich -
ting Het Nationale Park De Hoge Veluwe).
111 Dierikx, Blauw in de lucht, p. 17-20 en 374.
112 kmm ha502572 Privéadministratie agk
1918-1926.
113 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 november 1923. Dierikx, Blauw in de
lucht, p. 21. F. Zandvliet, Vliegveld Waal -
haven, in: Rotterdams Jaarboekje, 1984, 
p. 345-359. kmm ha502572 Privéadmini -
stratie agk 1918-1926. Zie ook Gemeente -
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archief Wassenaar, Archief van de gemeen-
te Wassenaar over de periode 1896-1929,
inv. nr. 2118.

13 Chaos en kansen
1 kmm ha502022 hkm aan svd, 29 oktober
1919. ha501564 hkm aan svd, 3 november
1919.
2 kmm ha501562 hkm aan svd, 18 oktober
1919. Hierin meldt hkmdat agkgevraagd
is door minister van Karnebeek voor een
driehoofdige commissie. J. Verseput, Ge -
volgen van de gesloten wapenstilstands-
en vredesverdragen. A.F. Manning, Neder -
land en het buitenland 1918-1940, in: 
J.C. Boogman e.a.,Geschiedenis van het mo-
derne Nederland: politieke, economische en socia-
le ontwikkelingen, Houten, 1988, p. 444-472. 
L. Stroo, Nederland en het Verdrag van Versailles
in 1919: Hoe Nederland onzijdig, maar niet af -
zijdig kon blijven (bachelorscriptie), Rotter -
dam, 2012, p. 30. Smit, ‘Loudon, jhr. John
(1866-1955)’. Zie voor verschillende verte-
genwoordigers bij deze besprekingen De
Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 325 e.v.
3 R. Henig, Versailles and After. 1919-1933,
Londen, 1984, p. 1-24. Berliner Tageblatt
3 december 1919, geciteerd in: Pijnappel,
Boom en Fentener van Vlissingen, shv,
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156 kmm ha501604 hkm aan svd, 24 juli
1921.
157 kmm ha410892 hkm aan F. Hensel, 
7 december 1923.
158 Euwe, Dutch-German relations after the
Great War, p. 112.
159 Petimezas, Icarus van het Nederlandse
bankwezen, p. 108-112.
160 gar 1256/616 en 617 Jaarcijfers cv
Müller & Co 1909-1917. Zie voor oprichting
Transmarina Algemeen Handelsblad 17 april

1917 en 28 februari 1919. Voor Transoceana
Algemeen Handelsblad 12 oktober 1918. Zie ook
Petimezas, Icarus van het Nederlandse bankwe-
zen, p. 115-116. Houwink ten Cate, ‘Mannen
van de daad’, p. 88-89 en 96-97. Euwe,Dutch-
German relations after the Great War, p. 85-86.
161 C. Vis, De Hollandsche Bank voor Zuid-
Amerika (4 brochures), Turijn, 1921. abn
Amro Historisch Archief, Archief Hol -
landsche Bank-Unie, 3461-3468, Balansen
en resultatenrekeningen Hollandsche
Bank voor Zuid-Amerika, 1914-1922.
162 Petimezas, Icarus van het Nederlandse
bankwezen, p. 121-123. Dat Müller & Co 
10 miljoen gulden aan aandelen bezat
blijkt onder meer uit na2.18.33 (rb)/2536,
Briefwisseling tussen (Bankierskantoor
onder Beheer van) Determeyer Weslingh &
Zoon, Robaver en Müller & Co. 17-26 augus-
tus 1925. Zie ook na2.18.32 (ab)/3518,
Rotterdamsche Bank aan Müller & Co, 
8 november 1924.

14 Dr. A.G.K.
1 Compañia Mercantil Argentina (Argen -
tijnsche Handel Maatschappij ) in liquida-
tie. ’s-Gravenhage-Buenos Aires. Verslag
der commissie van toezicht op en den liqui -
dateur belast met de liquidatie 1927, p. 8.
2 Zie Hoofdstuk 3, noot 102. Van der Wolk,
De Kröllers en hun architecten, p. 15, citeert 
P. Fechter, Menschen und Zeiten; Begegnungen
aus fünf Jahrzehnten, Berlijn, 1951, p. 261-
262, waarin deze stelt dat Kröller gezegd
zou hebben veel te lezen tijdens zijn half-
jaarlijkse bootreizen richting  Argen tinië.
Vermoedelijk verwarde Fechter echter
Kröller met Sam van Deventer.
3 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 6 juni 1922.
4 Idem.
5 Idem. De Vries, Dagboek Ernst Heldring, 
p. 539. De naam van ir. C.J. van Dusseldorp
komt in de brieven in kmmvoor het eerst
voor in 1922. De familierelatie tussen Van
Dusseldorp en Van Tienhoven blijkt uit
overlijdensadvertentie C.D. van Tien -
hoven, Algemeen Handelsblad 2 december
1918. De meelfabriek blijkt uit bericht over
nvStoommeelfabriek v/h A.M. van Dus -
seldorp & Co, De Telegraaf 3 februari 1920.
6 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 1921-1924 passim.

noten bij p. 409-420
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7 Liquidatieverslag cma 1927, p. 48.
8 Idem, p. 21.
9 kmm ha502148 agk aan hkm, 28 februari
1920.
10 Cocheret, Dr. A.G. Kröller.
11 Van Eysinga, Le Dr. A.G. Kröller. De
Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 356.
Heldring stelt hier dat hij eerst gevraagd
was, maar wegens zwakke psychische ge-
zondheid had moeten bedanken.
12 H.A.M. Klemann, The Central Com mis -
sion for the Navigation on the Rhine, 1815-1914,
echrworking paper, Rotterdam, 2013. 
13 B.M. Telders, Der Kampf um die neue Rhein -
schiffahrtsakte, Königsberg, 1934, p. 9-16.
14 bpnl 3.5.2. 1917-1919 – gs 117, p. 1063-
1067, nr. 1053 De minister van Buitenlandse
Zaken van Karnebeek aan de voorzitter van
de Ministerraad Ruijs de Beerenbrouck, 
21 mei 1919. P. 1087-1089, De gezant te Parijs
Loudon aan de Franse minister van Bui ten -
landse Zaken Pichon, 14 juni 1919.
15 bpnla.1. 1919-1920 – gs 156, p. 649-653,
nr. 383. Van Eysinga en Kröller, leden van
de Nederlandse delegatie voor het overleg
met de geallieerde en geassocieerde mo-
gendheden inzake art. 354 en a. van het
Verdrag van Versailles (Rijnvaart) aan de
minister van Buitenlandse Zaken van Kar -
ne beek, Londen, 16 juni 1920. A.2. 1920-
1921 – gs 162, p. 189-192, nr. 136. Korte opte-
kening van hetgeen tot 1 november 1920
geschied is ter zake van de toetreding van
Nederland tot de Rijnartikelen uit het vre-
desverdrag van Versailles, z.d. (1 november
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kartel gar 1256/831-834 (Continental Rail
and Water Carriers Conference 1904-1914).
Tussen 1920 en 1923 was Sir Eric Geddes
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gast op Sint Hubertus. kmm ha501577 hkm
aan svd, 15 december 1920. ha501642 hkm
aan svd, 19 augustus 1922. ha501645 hkm
aan svd, 15 september 1922. ha501646 hkm
aan svd, 1 oktober 1922. ha501647 hkm aan
svd, 1 oktober 1922. ha501649 hkm aan svd,
18 oktober 1922. K. Grieves, Sir Eric Geddes.
Business and government in war and peace,
Manchester, 1989, p. 4-39. R.J.Q. Adams,
Arms and the Wizard. Lloyd George and the
Ministry of Munitions, 1915-1916, Londen,
1978, p. 38-55. Zie ook bnafo 382-211 

A.G. Kröller aan E.G. Geddes, 30 oktober
1915.
17 Henig, Versailles and After, p. 2.
18 Idem, p. 19-21.
19 kmm ha501577 hkm aan svd, 15 decem-
ber 1920.
20 Algemeen Handelsblad25 januari 1921.
21 kmm ha501577 hkm aan svd, 15 decem-
ber 1920.
22 Idem.
23 kmm ha501649 hkm aan svd, 18 oktober
1922.
24  bpnla.2. 1920-1921 – gs 162, p. 293-294,
nr. 223. De gezant te Parijs Loudon aan de
minister van Buitenlandse Zaken Van Kar -
nebeek, 21 januari 1921.
25 Telders, Der Kampf um die neue Rhein schif -
fahrtsakte, p. 9-16.
26 http://www.ccr-zkr.org/11060000-nl.
html, geraadpleegd op 25 juni 2014.
27 Tresoar 323/626 agk aan W.J.M. van
Eysinga, 25 oktober 1921.
28 Telders, Der Kampf um die neue Rheinschif -
fahrtsakte, p. 9-16.
29 De Boer, 100 jaar Nederlandsche scheep-
vaart, p. 178-188.
30 De Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 374.
Von Münching, Koninklijke Hollandsche
Lloyd, p. 56-69.
31 De Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 447-
448, 483, 504, en 510.
32 na2.25.68 (dnb)/14654 nhm aan dnb, 
13 februari 1922.
33 Von Münching, Koninklijke Hollandsche
Lloyd, p. 61-64.
34 R. Abramson, Spanning the century. The
Life of W. Averell Harriman, 1891-1986, New
York, 1992, p. 124-138.
35 Von Münching, Koninklijke Hollandsche
Lloyd, p. 61-64.
36 Idem. gar 1256/494 notulen rvacv
Müller & Co, 15 februari 1923.
37 Von Münching, Koninklijke Hollandsche
Lloyd, p. 61-64 en 70-91.
38 gar 1256/764 notulen rvcmasm, 3 mei
1917, 19 december 1917 en 11 oktober 1918.
39 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 6 juni 1922. Witte en Von Münching, De
Stoomvaart Maatschappij Zeeland van
1875-1975. E.A.B.J. ten Brink, Koninklijke
Nederlandsche Postvaart, in: Klein en
Bruijn, Honderd jaar Engelandvaart, p. 232-233.
40 kmm ha502572 privéadministratie agk
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1919-1926, 9 oktober 1940. J. van Tilburg,
Uit het leven van Johan Brautigam, in:
Rotterdams Jaarboekje, 1963, p. 177-190. Zie
over rol Brautigam bij Nederlandse
scheepvaart ook De Vries, Dagboek Ernst
Heldring, p. 362-363, 510-511 en 550-551.
41 Moojen, Hollandsche Stoomboot Maat -
schappij, deel 1, p. 55-66.
42 Idem, p. 66-67. Zie voor B. Nierstrasz:
De Vries,Dagboek Ernst Heldring, p. 405.
43 Het is opmerkelijk dat M.G. de Boer in
zijn boek 100 jaar Nederlandsche scheepvaart
Anton Kröller en Müller & Co bewust niet
lijkt te noemen.
44 gar 1256/764 notulen rvcmasm, 
4 december 1923. gar 1256/495 notulen rva
cvMüller & Co, 17 maart 1925.
45 Voorwaarts5 april 1923.
46 De Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 499
en p. 442-444.
47 Idem, p. 383-384, p. 374-377 en 391-392.
Kok, De scheepvaartbescherming, p. 199-203.
48 gar 1256/494 notulen rvaMüller & Co,
15 februari 1923.
49 De onderhandelingen liepen al sinds
1920. Zie De Vries, Dagboek Ernst Heldring,
o.a. p. 381.
50 De Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 510. 
51 Idem, p. 550-551 en 588-560. gar
1256/493 notulen rvacvMüller & Co, 
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52 De Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 499,
p. 512, 516, 535, 537 en 542.
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59 Het Nieuws van den Dag 3 november 1911
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1924. Helene noemt de vlootvoogd Umb -
hoven als een van de aanwezigen, maar de
correcte naam is Umbgrove.
64 Fasseur, Wilhelmina. Krijgshaftig in een
vormeloze jas,  p. 91-101. Arlman en Mulder,
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65 Van Aalst, Aanteekeningen, p. 53.
66 Idem, p. 166.
67 Idem, p. 88-89, 119-131, 319-324.
68 Idem, p. 319.
69 Idem, p. 134 en 207.
70 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-
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Dr. A.G. Kröller.
71 Van Aalst, Aanteekeningen, p. 166.
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73 Van Aalst, Aanteekeningen, p. 173.
74 Arlman en Mulder, Van den prins geen
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75 Idem.
76 Idem, p. 48-59.
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78 Idem. Zie ook Fasseur, Krijgshaftig in een
vormeloze jas, p. 91-101.
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81 Idem.
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Indië 29 juli 1922.
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85 kmm ha502572 Staten 1919-1926, 
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p. 224-225.
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na2.25.68 (dnb)/15612, Correspondentie
juli 1926.
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agk 1919-1926, 9 oktober 1940. hgaBe vol -
kingregister.
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106 Zie onder meer kmm ha501632 hkm
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Wit-Kröller 30 november 2010. E. Rovers,
De eeuwigheid verzameld, p. 330-332.
108 kmm ha502701 reclamekaarten De
Schipborg door B. van der Leck.
109 Memelink, Levensbeschrijving, p. 57, 76-
77 en 86-93. kmm ha502572 privéadmini-
stratie agk 1919-1926, 9 oktober 1940.
110 kmm ha501630 hkmaan svd, 2 april 1922.
111 kmm ha501983 hkm aan svd, 14 maart
1924.ha501714 hkm aan svd, 15 april 1924.
112 kmm ha501913 hkm aan svd, 2 oktober
1929.
113 kmm ha502148, agk aan hkm, 
28 februari 1920.
114 kmm ha502552 Agenda/adresboek
Müller & Co 1922.
115 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 6 juni 1922.
116 kmm ha501664 hkm aan svd, 6 novem-
ber 1922.
117 kmm ha501662 hkmaan svd, 16 novem-
ber 1922.
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sche Bankvereeniging, Müller & Co. and
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Co, 15 februari 1923, en 30 mei 1923.
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121 Van Stuijvenberg, De Nederlandsche
Economische Hoogeschool, p. 316.
122 kmm ha502148 agk aan hkm28 februa-
ri 1920.
123 Universitätsarchiv Tübingen, Archief
Binswanger, patiëntendossier Robert
Kröller, Unterfaszit 6, p. 108 e.v., Leitende
Arzt der Kuranstalt Bellevue aan Vor -
mund schaftsdirektion der Stadt Luzern, 
17 augustus 1921.
124 Universitätsarchiv Tübingen, Archief
Binswanger, patiëntendossier Robert Kröl -
ler, Unterfaszit 15, p. 418 e.v., R.A. Kröller
aan (waarschijnlijk) Frau dr. Otto Bins wan -
ger, ongedateerd.
125 Universitätsarchiv Tübingen, Archief
Binswanger, patiëntendossier Robert
Kröller, Unterfaszit 6, p. 108 e.v., Leitende
Arzt der Kuranstalt Bellevue aan Vor -
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mund schaftsdirektion der Stadt Luzern, 
17 augustus 1921. Unterfaszit 15, p. 418 e.v.,
R.A. Kröller aan (waarschijnlijk) Frau dr.
Otto Binswanger, ongedateerd.
126 Deze en de onderstaande zes alinea’s
zijn gebaseerd op: kmm ha501581 – 501598
hkm aan svd, 31 maart 1921 tot en met 28
april 1921. Zie ook Tresoar 323/626 agk aan
Van Eysinga, 29 maart 1921.
127 Dat het bedrijf ook inderdaad werd
 gekocht blijkt uit na2.25.68 (dnb)/145654
Müller & Co aan dnb, 20 juni 1924.
128 kmm ha378307 Opsomming van
schulden door Binswanger, ca. midden
1922.
129 Universitätsarchiv Tübingen, Archief
Binswanger, patiëntendossier Robert Kröl -
ler, Unterfaszit 13, p. 376 e.v., Rapport
Hoofd bureau van Politie te ’s-Gravenhage,
16 juli 1921. P. 362 e.v. M.J.H. Cornelder aan
Bob Kröller, 6 augustus 1921. P. 356 e.v. ver-
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130 Universitätsarchiv Tübingen, Archief
Binswanger, patiëntendossier Robert Kröl -
ler, Unterfaszit 6, p. 108 e.v., Leitende Arzt
der Kuranstalt Bellevue aan Vor mund -
schafts diektion der Stadt Luzern,
17 augustus 1921. Unterfaszit 8, p. 259 e.v.,
hkm aan L. Binswanger, 3 november 1923.
131 Zie o.a. kmm ha501569 – 501687 en
502015 – 502020 hkm aan svd juni 1921 tot
en met januari 1923; ha502057 – 502082
hkm aan R.A. Kröller april 1922 tot en met
november 1922.
132 gar 1256/1090 Appeldoorn, Müller’s
Algemeene Exploitatie Maatschappij.
133 Memelink, Levensbeschrijving, p. 80.
134 kmm ha501630 hkm aan svd, 2 april
1922.
135 kmm ha501662 hkmaan svd, 16 novem-
ber 1922.
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ten van Van Aalst, Van Tienhoven en Wes -
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beschikking gestelde onderzoeksmate -
riaal, waarvoor dank.
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iii. kmm ha502572 privéadministratie agk
1919-1926, 9 oktober 1940. Vgl. C. Moret,
Kröller: een groot koopman. Hierin wordt
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vermoedelijk gebaseerd op Van Nierop &
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140 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 21 februari 1918.
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143 kmm ha502572 privéadministratie
agk 1919-1926, 9 oktober 1940.
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145 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 21 februari 1918
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ten, p. 107, noot 281.
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kunst in het tijdvak 1918-1921 lager, nl. op 
f. 550.000. Mogelijk zijn in de gegevens in
kmm ha502572 ook de honoraria van kun-
stenaars en architecten opgenomen.
157 Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
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160 gar 1256/1392, A. I. MacKenzie (ver-
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Müller. Honderd jaar bouwen en verzamelen,
Haarlem, 1988, p. 30. Zie ook Wolk, De
Kröllers en hun architecten, p. 51-54.
163 http://www.architectenweb.nl/aweb/
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164 www.mimoa.eu/projects, geraad-
pleegd op 23 september 2014. E. Rovers, 
De eeuwigheid verzameld, p. 512, noot 124.
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balans en winst- en verliesrekening Müller
& Co 1926, Price, Waterhouse & Co (pwc), 
19 november 1927, Exhibit xix k. gar 1256/
1086 S.G. Appeldoorn, ‘Parijs’, ca. 1960.
181 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 2 januari 1920.
182 gar 1256/1662 bezittingen maem. De
notulen van de Raad van Advies melden
niets over deze investering.
183 kmm ha501562 hkm aan svd, 18 okto-
ber 1919. gar 1256/1662 bezittingen maem.
184 Het Vaderland 13 maart 1924.
185 kmm ha501238 hkm aan svd, 6 oktober
1913.
186 Föhl, Walter en Adriaenssens, Henry van
de Velde, p. 139.
187 kmm ha501607 hkmaan svd 1 augustus
1921.
188 gar 1256/494 notulen rvacvMüller 
& Co, 15 november 1923. Zie ook Dierikx,
Blauw in de lucht, p. 31.
189 Dierikx, Blauw in de lucht, p. 22-30.
190 kmm ha502572 privéadministratie
1919-1926, 9 oktober 1940.
191 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 30 mei 1923.
192 Dierikx, Blauw in de lucht, p. 42 en 374.
193 Van der Wolk,De Kröllers en hun architec-
ten, p. 92.
194 gar615/1638 dossiers inzake Willems -
plein 3 en Rijnhaven (1927).
195 kmm ha501993 hkm aan svd, 
20 februari 1924. kmmF 001147 (foto wand-
kleed).
196 Van der Wolk, De Kröllers en hun architec-
ten, p. 69-72.
197 Rovers,De eeuwigheid verzameld, p. 311-
312. agkzou later zeggen dat het ontwerp
voor het monument voor De Wet, net als
het jachthuis van Berlage, gezien moest
worden als werkverschaffing voor de
 kunstenaar tijdens de oorlog. kmm
ha414610 memorandum agk, 6 maart
1932.
198 Haak en Hofman, Anton Kröller en De
Hoge Veluwe, p. 91. Van der Wolk, De Kröllers
en hun architecten, p. 53. Zie ook Memelink,
Levensbeschrijving, p. 83-84. De heer A.W.
van der Kuijp uit Rotterdam (overleden 
8 januari 2009) heeft alle gezichten geïden-
tificeerd. Informatie aanwezig bij secreta-
riaat Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
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199 Siegers, Dienstbaar op St. Hubertus, p. 38.
200 H. van Dijk, Mémoires Jan van Gilse (1917-
1922), Zutphen, 2003, p. 300-301.
201 kmm ha503404 Privéboekhouding 
S. van Deventer (1917-1933) 
202 kmm ha503141 svd aan H. van de
Velde, 28 april 1924.
203 kmm ha503195 svd aan H. Hesse-
Frielinghaus, 5 november 1963.ha503580
Zwarte ordner met het opschrift: S. van
Deventer “Die Weise von Leben und Tod.”
en andere uitgaven.
204 kmm ha501997 hkmaan svd, 8 februari
1924. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat
Schufterl de hond van hkmwas. 
205 Van der Wolk, De Kröllers en hun architec-
ten, p. 81.
206 kmm ha378035 H. van de Velde aan
agk en hkm, 6 september 1922, Schatting
van bouwkosten voor het Grote museum te
Hoenderlo. Van der Wolk, De Kröllers en hun
architecten, p. 69-93.
207 Fotoboek betreffende de bouw van het
museum samengesteld door H. van de Velde.
kmm fotoarchief F 001594R-F 001657R.
Hieruit blijkt dat de bouw begon in februari
1921 en stilgelegd werd in september 1922.
208 Van der Wolk, De Kröllers en hun architec-
ten, p. 69-93.
209 kmm ha378035 H. van de Velde aan
agk en hkm, 6 september 1922, Schatting
van bouwkosten voor het Grote museum te
Hoenderlo.ha502020 hkm aan svd, 4 sep-
tember 1921. Van der Wolk, De Kröllers en
hun architecten, p. 75.
210 Haak en Hofman, Anton Kröller en De
Hoge Veluwe, p. 72-80. gar 1256/1662 bezit-
tingen maem.
211 Memelink, Levensbeschrijving, p. 86.
212 Idem, p. 67-73.
213 kmm ha501772 hkm aan svd, 13 april
1925.
214  kmm ha501555 hkm aan svd, 4 septem-
ber 1919. Haak en Hofman, Anton Kröller en
De Hoge Veluwe, p. 92-93.
215 Maschke, Es ensteht ein Konzern, p. 182-185.
216 gar 1256/493 notulen rvacvMüller 
& Co, 2 juni 1921.
217 gar 1256/494 notulen rvacvMüller 
& Co, 15 februari 1923.
218 gar 1256/493 notulen rvacvMüller 
& Co, 21 november 1921. Maschke, Es ensteht
ein Konzern, p. 182-183 en 224-225.

219 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 2 juni 1921. Mogelijk stapte Metall -
gesellschaft op dat moment uit de combi-
natie. W. Däbritz, Fünfzig Jahre Metall -
gesellschaft 1881-1931, Frankfurt am Main,
1931, p. 253.
220 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 februari 1923.
221 kmm ha502148 hkm aan agk, 
28 februari 1920. ha501724 hkm aan svd, 
9 juli 1924. ha502086 hkm aan R.A. Kröl -
ler, 10 augustus 1924.
222 kmm ha502041, agk aan svd, 18 augus-
tus 1924.
223 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 21 november 1921.
224 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 2 juni 1921 en 13 juli 1922.
225 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 februari 1923.
226 Petimezas, Icarus van het Nederlandse
bankwezen, p. 128. gar 1256/494 notulen
rvacvMüller & Co, 30 mei 1923. gar 1256/
495 notulen rvacvMüller & Co, 17 maart
1925.
227 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 30 mei 1923 en 17 maart 1925. De Graaf,
Voor Handel en Maatschappij, p. 241-242.
228 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 februari 1923 (p. 11).
229 Sluyterman, Driekwart eeuw csm, p. 54
(noot 32).
230 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 31 januari 1924. Sluyterman, Driekwart
eeuw csm, p. 47, 54 en 66-67.
231 Jaarverslagen nvVianda 1922 en 1923.
232 gar 1256/1085 S.G. Appeldoorn, Graan -
zaken, typoscript, ca. 1960.
233 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 12 mei 1920, 18 november 1920, en 2 juni
1921.
234 gar 1256/493 notulen rva cvMüller &
Co., 13 juli 1922. Plücker, Der schwedische
Eisenerzbergbau, p. 251-282.
235 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 16 november 1921. gar 1256/494 notu-
len rvacvMüller & Co, 15 februari 1923.
236 Voor ertsverkopen Müller & Co
gar1256/494 Notulen rvacvMüller & Co
(1922-1924) passim.
237 Flinn, British Overseas Investment, 
p. 35-37.
238 Report of the Departmental Committee ap-
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pointed by the Board of Trade to consider the posi-
tion of the the iron and steel trades after the war,
p. 16.
239 Bähr, Banken en Flemming. Die man,
p. 231-239. Tross, Der Aufbau der Eisen- un
 eisenverarbeitenden Industrie-Konzerne
Deutsch lands, p. 36-37. Reckendrees, From
Cartel Regulation to Monopolistic
Control? N. Frei, R. Ahrens, J. Osterloh, 
T. Schanetzky, Flick. Der Konzern, die Familie,
die Macht, München, 2009, p. 18-64.
240 Bähr, Banken en Flemming. Die man,
p. 233-235.
241 Maschke, Es ensteht ein Konzern, p. 169-
170. rwwaghh 130-400101290/26 Dr. A. G.
Kroeller, Den Haag, W.H.  Müller & Co,
 memorandum Müller & Co, 1925.
242 Plücker, Der schwedische Eisenerzbergbau,
p. 257-303.
243 Zie voor overzicht verdiensten ijzer-
ertshandel 1921-1925: gar 1256/495 notu-
len rvacvMüller & Co, 15 oktober 1926.
244 Jaarverslag masm 1922.
245 na2.25.68 (dnb)/14654, nhm aan dnb
13 februari 1922. F.K.J. Heringa (Ministerie
van Arbeid, Handel en Nijverheid) aan 
G. Vissering (dnb), 11 oktober 1924. Müller
& Co aan dnb, 4 februari 1925.
246 gar1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 20 januari 1925. De bedragen genoemd
in deze notulen stemmen overeen met de
bedragen genoemd door R. Heyne, Open
Brief No.1, Rotterdam, 1931, p. 5.
247 kmm ha502572 privéadministratie
agk 1919-1926, 9 oktober 1940. Zie voor toe-
name belastingdruk Te Lintum, Nederland
en de Indiën, p. 340-341. A.C.J. Vrankrijker,
Geschiedenis van de belastingen, Bussum,
1969, p. 88-99. Van Esveld,Treub, p. 311-318.
H.W.C. Bordewijk, Het Nederlandsch Belas -
tingrecht. De Theorie der Belastingen en het
Nederlandsch Belastingwezen, Zwolle, 1930, 
p. 586-587 en 104-108. Individuele fiscale
dossiers worden in Nederland niet be-
waard.
248 kmm ha501585 hkm aan svd, 6 april
1921.
249 kmm ha501607 hkm aan svd, 1 augus-
tus 1921.
250 kmm ha501630 hkm aan svd, 2 april
1922.
251 kmm ha378035 H. van de Velde aan
agk en hkm, 6 september 1922, Schatting

van bouwkosten voor het Grote museum te
Hoenderlo.
252 Jaarverslag masm 1922.
253 Jaarverslag Müller & Co 1920-1922.
gar 1256/616 Jaarcijfers Müller & Co 1900-
1915.
254 Jaarverslagen Compañia Mercantil
Argentina 1918-1920.
255 Jaarverslagen Müller & Co 1917-1923.
256 Vonnis Raad van Tucht van het
Nederlandsch Instituut van Accountants,
23 aptil 1927, geciteerd in: R. Heyne, Open
Brief No.5, Rotterdam, 1931.
257 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 21 februari 1918.
258 kmm ha502009 agk aan hkm, 
[1-9-1922], september 1922. 
259 kmm ha502010 hkm aan svd, 22 sep-
tember 1922.ha502012 hkm aan svd, 
22 december 1922.
260 kmm ha502009 agk aan hkm
[1-9-1922], september 1922. 
261 Jaarcijfers masm 1923. gar1256/764
Notulen rvcmasm 1921-1923.
262 Renooij, De Nederlandse emissiemarkt, 
p. 93.
263 In 1923 werd het maatschappelijk ka-
pitaal van de masmverhoogd van f. 4 mil-
joen naar f. 10 miljoen. Jaarverslagen
masm. gar 1256/764 notulen rvcmasm
16 mei 1922, 11 december 1922, 11 mei 1923
en 4 december 1923. Zie ook De Vries, Dag -
boek Ernst Heldring, p. 560.
264 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 februari 1923. Zie voor Rosenbaum:
Morgan, Merchants of Grain, p. 82. Fornari,
Bread upon the waters, p. 70.
265 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 februari 1923.
266 kmm ha501191 hkmaan svd, 25 februari
1924.
267 gar 1256/1085 Appeldoorn, Graan -
zaken.
268 S.G. Hanson, Argentine meat and the
British market. Chapters in the History of the
Argentine Meat Industry, Stanford, 1937, 
p. 242-243.
269 Jaarverslag Vianda 1922. na2.18.33
(rb)/2534 Notitie betreffende de oprich-
ting van de Anglo-Dutch Meat Company
1923. gar 1256/1090 Appeldoorn, De Vlees-
en koelbedrijven.
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15 Vallende sterren en redden-
de engelen

1 gar 1256/493 notulen rvacvMüller & Co,
5 september 1918.
2 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 februari 1923, 5 april 1923 en 
15 november 1923. Plücker, Der schwedische
Eisenerzbergbau, p. 274-281.
3 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 februari 1923.
4 gar 1256/493-494 notulen rvacvMüller
& Co, passim.
5 Colvin,  Interlocking directorates and
conflicts of interest. Zie voor loopbaan 
Van der Meulen: Nieuwsblad van het Noorden
11 maart 1916. De Tijd 14 januari 1920.
Rotterdamsch Nieuwsblad6 april 1921. na
2.18.33 (rb) Lijsten van bestuurders in 
archiefbeschrijving Rotterdamsche Bank.
6 Petimezas, Icarus van het Nederlandse bank-
wezen, p. 113-115 en 127.
7 Idem, p. 128.
8 Idem, p. 113-115. Colvin, Interlocking
 directorates and conflicts of interest. De
Vries, Dagboek Ernst Heldring, Groningen, 
p. 584-585.
9 kmm ha501666 hkm aan svd, 28 novem-
ber 1922.
10 na2.18.33 (rb)/139 directienotulen, 
11 november 1920 [aqp].
11 Petimezas, Icarus van het Nederlandse bank-
wezen, p. 89. Zie ook na2.18.33 (rb)/138
 directienotulen, 1 juli 1920 [aqp].
12 Petimezas, Icarus van het Nederlandse
bankwezen, p. 87.
13 na2.18.33 (rb)/1093 syndicaatsboeken
1913-1919, p. 100-102.
14 Petimezas, Icarus van het Nederlandse
bankwezen, p. 128-129.
15 Reder Ernst Heldring omschrijft Van
der Vorm als ‘volkomen gewetenloos’. 
De Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 992.
16 Beyen, Het spel en de knikkers, p. 63-68.
17 De Leeuw-Hilberts, Willem van der Vorm,
passim.
18 Pijnappel, Boom en Fentener van Vlis -
singen, shv, (geen paginanummers).
19 Zie Hoofdstuk 12.
20 na2.18.33 (rb)/1093 syndicaatsboeken
1913-1919, p. 100-102.
21 De Leeuw-Hilberts, Willem van der Vorm,
passim.
22 Colvin, Interlocking directorates and

conflicts of interest. Petimezas, Icarus van
het Nederlandse bankwezen, p. 128-129. De
Leeuw-Hilberts,Willem van der Vorm, p. 26-29.
23 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 15 november 1923.
24 Idem.
25 na2.18.32 (ab)/3518 A.J. van Hengel aan
Rotterdamsche Bank, 2 maart 1925. Jaar -
ver slagenmamm 1914-1924. gar1256/847
notulen rvcmamm 1914-1918.
26 gar 1256/625 Aide memoire mijn-
bouwbedrijf, typoscript van contract tus-
sen mamm en cvMüller & Co, 1903.
27 Fritz, Svensk järnmalmsexport, p. 45-57
28 Baldacci, L’Algerie et la Société de l’Ouenza,
p. 38-39.
29 Jaarverslag cvMüller & Co 1925.
30 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 6 juni 1922.
31 Flinn, British Overseas Investment, 
p. 197-198.
32 Idem, p. 76-77.
33 Maschke, Es ensteht ein Konzern, p. 80-81.
rwwaghh 130-300193006/19 Erwerb der
Eisenerzgruben Algarrobo, Chile. 
gar 1256/1152 G.L. Blokhuis, Report on The
Algarrobo Iron Ore Deposit, Province of Atacame,
Chile, (ongepubliceerd typoscript), Den
Haag, 1957.
34 rwwaghh 130-300193006/18 Erwerb
der Eisenerzgruben Algarrobo, Chile,
Memoranda 25, 26 en 27 september 1913.
35 Voor zeer gedetailleerd overzicht van
juridische procedures zie rwwaghh 130-
300193006/19 Erwerb der Eisenerzgruben
Algarrobo, Chile.
36 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 17 maart 1925.
37 Jaarverslagmamm 1925.
38 Maschke,Es ensteht ein Konzern, p. 80-81.
39 gar1256/1088, S.G. Appeldoorn, Over
het erts- en mijnbouwbedrijf, ca. 1960.
Jaarverslagen mamm 1924 en 1925. Voor de-
tails over individuele mijninvesteringen
zie gar 1256/699-712 Grootboeken mamm
1909-1926.
40 kmm ha502148, agk aan hkm, 
28 februari 1920.
41 P. Berger, Im Schatten der Diktatur. Die
Finanzdiplomatie des Vertreters des Völker -
bundes in Österreich, Meinoud Marinus Rost
van Tonningen 1931-1936, Wenen, 2000, p. 44.
Berger baseert zich op L. de Jong, Het
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Konink rijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog 1939-1945. Deel i. Voorspel, Den
Haag, 1969, p. 50. De Jong baseert zich weer
op A.B. Roosjen e.a. (red.),Als ’t moet. Novem -
ber 1918 en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm,
Den Haag, 1959, p. 104-105. Ook Heldring
brengt agk in verband met tegenacties
 tegen Troelstra. De Vries, Dagboek Ernst Hel -
dring, p. 265.
42 kmm ha502052 agk aan svd, 1934.
43 kmm ha502148 agkaan hkm, 28 februari
1920. 
44 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 21 februari 1918.
45 gar 1256/493 notulen rvacvMüller &
Co, 5 september 1918.
46 gar1256/617 Jaarcijfers cvMüller & Co
1916-1917. De deelneming in de Neder -
landsch-Indische Houtaankap Maatschap -
pij verminderde van f 969.000 aan aande-
len en f 110.580 aan obligaties in 1916 naar 
f. 294.870 aan aandelen en obligaties in
1917. Jaarverslag Nederlandsch-Indische
Houtaankap Maatschappij 1916-1917. 
47 Scheerder, De Nedrus en de Holrus, 
p. 129-130.
48 D.A. Hellema, Neutraliteit & Vrijhandel.
De geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse
betrekkingen, Utrecht, 2001, p. 83-84. J. Ver -
se put, Gevolgen van de gesloten wapen-
stilstands- en vredesverdragen.
49 bpnla.3 1921-1922 – gs 173, p. 379-386,
Notulen van de 77e Vergadering van de
Raad van Bijstand van de Directie Econo -
mische Zaken, 25 maart 1922.
50 bpnla.2. 1920-1921 – gs 162, p. 532-538,
Notulen van de 75e Vergaderingen van de
Raad van Bijstand van dez op 6 juli 1921 op
het Departement van Buitenlandse Zaken.
51 Jaarverslag mamm 1923.
52 Jaarverslag mamm 1925.
53 Idem.
54 Jaarverslagen mamm tot 1924. In 1925
werd voor het eerst een gedetailleerde
 balans gepresenteerd.
55 kmm ha502572 privéadministratie agk
1919-1926, 9 oktober 1940.
56 Zie o.a. gar 1256/493 notulen rvacv
Müller & Co, 21 februari 1918. gar 1256/494
notulen rvacvMüller & Co., 30 mei 1923
(p. 62).
57 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 30 mei 1923 (p. 62).

58 gar 1256/1662 bezittingen maem. Naast
Meijendel kocht Kröller op 2 augustus 1919
nog enige percelen villaterrein in park
Groot Haesebroek.
59 gar 1256/1662 bezittingen maem, 
ca. 1924.
60 kmm ha414610 memorandum agk, 
6 maart 1932.
61 Borst, Een plan ter uitbreiding van Wasse -
naar, p. 33-48.
62 kmm ha501717 hkmaan svd, 13 april 1924.
63 Dit blijkt uit een vergelijking tussen de
aankoopprijzen van de gronden Wassenaar
ad f 1.1 miljoen gulden als vermeld in
gar1256/1662 bezittingen maem, en de op-
gave van bezittingen van de maemdie agk
aan commissarissen deed in gar1256/494
notulen rvacvMüller & Co, 30 mei 1923, ad
f. 2.1 miljoen.
64  Borst, Een plan ter uitbreiding van Wasse -
naar, p. 78. 
65 kmm ha501717 hkmaan svd, 13 april 1924.
66 gar 1256/1662 bezittingen maem.
67 Lichtenauer, Gedenkboek Kamer van Koop -
handel, p. 603-609.
68 gar 33.01 (Handschriften)/4037 Door -
slag van een getypt manuscript van D.G.
van Beuningen (overleden in 1955) over
zijn leven en werken, p. 97. Brusse, Wilton
1854-1929, p. 63.
69 gar 1256/616 Jaarcijfers cvMüller & Co
1900-1915. gar 1256/1090 S.G. Appeldoorn,
W.H.  Müller & Co.’s Algemeene Exploitatie
Maatschappij, ca. 1960. gar 1256/1662 bezit-
tingen maem.
70 Zie Hoofdstuk 5.
71 gar 1256/727 overeenkomsten inz. N.V.
Thomsen’s Havenbedrijf. Zie voor Peter
Thomsen: Van Driel, Peter Frederik Thom -
sen (1856-1916). gar 1256/494 notulen rva
cvMüller & Co, 20 januari 1925.
72 Van de Laar, Stad van formaat, p. 113-114.
73 Zie bijv. De Vries, Hoogovens IJmuiden, 
p. 35-37 en 50-53. Van Aalst, Aanteekeningen,
p. 500.
74 Lichtenauer, Gedenkboek Kamer van Koop -
handel, p. 603-609. Van de Laar, Stad van for-
maat, p. 114-117.
75 kmm 149, overzicht diverse deelnemin-
gen en beleggingen Müller & Co.
76 Lichtenauer, Gedenkboek Kamer van Koop -
handel, p. 603-609. Van de Laar, Stad van for-
maat, p. 114-117. De havenontwikkeling
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 onder Pernis, De Maastunnel (1937/1938), 
p. 245-250 en 296-300.
77 gar 1256/616-617 Jaarcijfers cvMüller &
Co 1900-1917. gar 1256/1090 S.G. Appel -
doorn, W. H.  Müller & Co.’s Algemeene Ex ploi -
tatie Maatschappij, ca. 1960. gar 1256/1662
bezittingen maem.
78 gar 33.01/4037 Doorslag van een getypt
manuscript van D.G. van Beuningen (over-
leden in 1955) over zijn leven en werken, 
p. 97.
79 kmm ha501607 hkm aan svd, 1 augustus
1921.
80 gar 1256/1662 bezittingen maem. gar
1256/495 notulen rvacvMüller & Co,
13 oktober 1931.
81 Algemeen Handelsblad5 juni 1912.
82 gar 1256/1662 bezittingen maem.
83 Algemeen Handelsblad28 maart 1918.
84 De Tijd24 april 1923.
85 Algemeen Handelsblad en De Tijd24 april
1923.
86 gar 1256/1090 Appeldoorn, W.H.  Müller
& Co.’s Algemeene Exploitatie Maat schappij, ca.
1960.
87 gar 1256/1662 bezittingen maem.
Algemeen Handelsblad20 december 1917 en
12 oktober 1918. Rotterdamsch Nieuwsblad
14 oktober 1918, nrc25 oktober 1922.
88 gar 1256/1662 bezittingen maem, p. 53.
Zie voor Hiemstra: Den Haag, Graf mo nu -
ment Hiemstra, www.vanderkrogt.net/
standbeelden/ geraadpleegd op 28 juni
2013. Overlijdensbericht H.J.J. Hiemstra,
De Tijd 11 april 1940. Zie voor Adolf Klebe:
Van der Weele, De sociëteit gevestigd in de Rot -
terdamsche Manège, p. 64-65.
89 gar 1256/1662 bezittingen maem. De
acaciaplantages in de Zuid-Afrikaanse pro-
vincie Natal werden door Kröller in 1911
aangekocht. In 1922 werd tevens de katoen-
plantage Nooitverwacht verworven. De
plantages waren ondergebracht in het
Zuid-Afrikaanse dochterbedrijf W.H.
Mül ler & Co.’s Blackwattle Plantages,
waarvan de maemde aandelen bezat. Zie
gar 1256/1090 S.G. Appeldoorn, W.H.
Müller & Co.’s Algemeene Exploitatie
Maatschappij, ca. 1960. Kröller verwierf de
deelneming in de Indische cultuuronder-
neming Molio Ardjo in1910. gar 1256/1227
Memorandum inzake Molio Ardjo (door
Internatio), 27 januari 1931. Jaarverslagen

Molio Ardjo 1909-1925 (iisg). Molio Ardjo
werd geleid door vader en zoon Van Voorst
tot Voorst uit Elden bij Arnhem. Kröller
leende Van Voorst tot Voorst sr. f. 100.000,–.
Zie kmm ha502572 privéadministratie agk
1919-1926, 9 oktober 1940. Mogelijk speel-
de Van Voorst tot Voorst een rol bij de ver-
werving van het zuidelijke deel van De
Hoge Veluwe. W. Baron van Voorst tot
Voorst, H.J. Cordes en F.W.J. Baron van
Pallandt zaten met elkaar in de raad van
commissarissen van Levensverzekering
Maatschappij Arnhem, zie Sumatra Post 3
februari 1903. H.J. Cordes was wethouder
Financiën in Arnhem. Van hem kocht Kröl -
ler Welgelegen in Amsterdam.
90 gar 1256/1662 bezittingen maem.
91 gar 1256/616-617 Jaarcijfers cvMüller &
Co 1900-1917. C.A. Cocheret, ‘Sparta!’ Een
Rotterdamse voetbalclub. 1888-1963, Rotter dam/
Den Haag, 1963, p. 42-44. Lichte n auer, Ter
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S.A. Appeldoorn, De Vlees- en koelbedrijven
(typoscript), p. 31-46. De onderliggende
correspondentie is niet teruggevonden in
het de archieven gar 1256 en gar615.
29 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 17 maart 1925. Jaarverslag nvVianda
1925. gar 1256/1090 Appeldoorn, De Vlees-
en koelbedrijven. De Telegraaf27 juli 1926.
30 kmm ha502042 agk aan svd [1-1-1900],
vermoedelijk juli 1925.
31 Jaarverslag Vianda 1922. Uit na2.18.32
(ab)/3518 blijkt dat Van Hengel het dossier
over de English & Dutch Meat Company
meenam en niet terugbracht. 
32 na2.18.32 (ab)/3518, Van Hengel aan
agk, 23 juni 1925.
33 na2.18.32 (ab)/3518, agk aan Van
Hengel, 24 juni 1925.
34 na2.18.32 (ab)/3518, Van Hengel aan
Fruin, 6 mei 1927.
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35 kmm ha501822 hkm aan svd, 19 mei
1926. ha501839 hkm aan svd, 4 juni 1926.
ha501881 hkm aan svd, 18 januari 1927.
ha501883 hkm aan svd, 10 maart 1927.
36 kmm ha501840 hkmaan svd, 6 juni 1926.
37 Houwink ten Cate en Leupen, Bruins’
Berlijnse Jaren, p. 127. Bruins noemt Van
Hengel ‘categorisch’.
38 gaa 30459 (Van Hengel)/110, H.A. van
Hengel-Gips, gedenkboek ter gelegenheid
van de vijftigste verjaardag van A.J. van
Hengel, (particuliere uitgave), 1936, 
p. 65-68.
39 na2.18.32 (ab)/3518, Memorandum aan
Commissie uit Commissarissen en Direc -
teuren der Rotterdamsche Bank, 30 novem-
ber 1925.
40 Idem.
41 Idem.
42 na2.18.32 (ab)/3518, agk aan Van Hen -
gel, 10 december 1925.
43 na2.18.32 (ab)/3518, Van Hengel aan
agk, 5 december 1925.
44 na2.18.32 (ab)/3518, agk aan Van Hen -
gel, 18 december 1925.
45 na2.18.32 (ab)/3518, Westerman aan Van
Hengel, 7 december 1925.
46 na2.18.32 (ab)/3518, Schadee aan agk, 
8 december 1925.
47 kmm ha501807 hkm aan agk, 23 januari
1926.
48 De Kroniek: weekblad voor economie,
 financiën, statistiek, bedrijfshuishoudkunde,
2de jaargang, no. 72, 1 december 1924 en
3de jaargang, no. 88, 1 augustus 1925.
49 Archief Amsterdamse beurs, 898A
(mamm), F.W. Bernhard (J.W. Brand) aan
VvdE, 11 maart 1926. VvdE aan F.W. Bern -
hard, 29 maart 1926. nyse/Euronext, 898B
(M&Co), Overleg Van der Goes, Van Löben
Sels, Blatte met VvdE, 28 april 1926.
50 Archief Amsterdamse beurs, 898B
(M&Co), Circulaire Vereeniging van
Fondsenhouders, 27 april 1926. De Ver -
eeniging van Fondsenhouders werd opge-
richt in 1924. J.M. Slagter, Een nieuwe vereni-
ging!, 10 januari 2009, column op website
Vereniging van Effectenbezitters (veb
ncvb), www.veb.net, geraadpleegd op 
2 maart 2014.
51 Zeff, Van der Wel en Camfferman,
Company Financial Reporting, p. 33-62. Zie
ook K. Camffermann, The Netherlands.

52 Archief Amsterdamse beurs, 898B
(M&Co), VvdE aan Müller & Co, 14 april
1926.
53 Archief Amsterdamse beurs, 898B
(M&Co), Müller & Co aan VvdE, 16 april
1926.
54 Archief Amsterdamse beurs, 898B
(M&Co), Conferentie met de Heeren Kröl -
ler en mr. A.J. van Hengel, 6 mei 1925.
55 Archief Amsterdamse beurs, 898B
(M&Co), Circulaire Vereeniging voor den
Effectenhandel, 8 juni 1926.
56 Archief Amsterdamse beurs, 898B
(M&Co), Copie van het Procesverbaal der
Vergadering van Houders van zes percents
cumulatief preferente aandeelen der Com -
manditaire Vennootschap W.H.  Müller &
Co, gevestigd te ’s-Gravenhage, 22 juni
1926. gar1256/501 notulen rvcnvMüller &
Co, 2 mei 1944. W. Boissevain, Mijn leven
1876-1944, Bussum, 1950, passim.
57 gar1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 15 juli 1926.
58 Houwink ten Cate en Leupen, Bruins’
Berlijnse Jaren, p. 42.
59 kmm ha502572 privéadministratie agk
1919-1926, 9 oktober 1940.
60 kmm ha414739 Nota betreffende de
Kröller-Müller Stichting, 4 mei 1934.
61 kmm ha502001 hkm aan svd, 4 februari
1924. ha501983 hkmaan svd, 14 maart 1924.
H.J. Derksen, De Schipborg. Landgoed op
oeroude grond, in: H. Renes en A. te Stroete,
Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Neder -
landse landschap, Utrecht, 2011, p. 88-96.
62 De Tijd 30 oktober 1923
63 kmm ha502572 privéadministratie agk
1919-1926, 9 oktober 1940.
64 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, periode 28 juni 1926 – 19 november 1927.
65 gar 1256/488 notulen avanvMüller &
Co, proces-verbaal 6 april 1926. W.C. Mees,
In memoriam Th.A. Fruin, in: Rotterdams
Jaarboekje, 1946, p. 35-42.
66 Houwink ten Cate en Leupen, Bruins’
Berlijnse Jaren, p. 70. gar 39 (Mees)/2518
Brevet, Trustkantoor.
67 kmm ha501814 hkm aan svd 3 mei 1926.
68 gar 1256/494 notulen rvacvMüller &
Co, 20 januari 1925. De bedragen genoemd
in deze notulen stemmen overeen met de
bedragen genoemd door R. Heyne, Open
Brief No. 1, Rotterdam, 1931, p. 5.

noten bij p. 513-523
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69 R. Heyne, Open brief no. 1-6A, Rotterdam,
1930-1931 (aanwezig garbibliotheek xii g
33).
70 Het Vaderland20 mei 1926.
71 Algemeen Handelsblad 19 juni 1926.
72 Voorwaarts 13 december 1926.
73 Privéarchief R. Heijne jr., Dr. B.H. de
Jongh aan J.F. van Hees, 6 juli 1926.
74 Zie ingezonden brief J.F. van Hees,
Voorwaarts21 september 1931. Privéarchief
R. Heijne jr., Dr. B.H. de Jongh aan J.F. van
Hees, 6 juli 1926.
75 Ingezonden brief J.F. van Hees,
Voorwaarts21 september 1931. Voorwaarts
13 december 1926 en 24 augustus 1931.
Hoewel Van Hees zijn klacht introk, werd
deze klaarblijkelijk toch in behandeling
genomen. Zie Joh. de Vries, Oppor tu ni -
teits beginsel en algemeen economisch
 belang in Nederland in de jaren ’20, in: 
W. Frij hoff en M. Hiemstra (red.), Bewogen
en be wegen. De historicus in het spanningsveld
tussen economie en cultuur, Tilburg, 1986, 
p. 204-216.
76 Zie Hoofdstuk 3.
77 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 15 juli 1926. De zaak-Van Hees komt
ook tweemaal in brieven van hkmvoor.
kmm ha501861 hkm aan agk, 10 juli 1926.
ha501862 hkm aan svd, 15 juli 1926.
78 Liquidatieverslag cma 1927, p. 21.
79 Idem, p. 45.
80 Jaarverslag cma 1925. Liquidatieverslag
cma 1927, p. 47.
81 Het Vaderland28 juli 1926.
82 Algemeen Handelsblad23 augustus 1926.
83 De Tijd, Het Vaderland, Algemeen Handels -
blad23 augustus 1926.
84 gar1256/763 notulen avamasm, 30 juli
1926.
85 Algemeen Handelsblad 31 juli 1927.
86 gar1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 25 augustus 1926.
87 gar1256/485 notulen vergaderingen 6%
cumpref houders 1917-1931, 15 juli 1926.
88 gar1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 26 augustus 1926.
89 Algemeen Handelsblad 16 augustus 1926.
90 Idem. Voor zover na te gaan is er in geen
enkele krant destijds een reactie van Mül -
ler & Co verschenen.
91 kmm ha501817 hkm aan svd, 8 mei 
1926.

92 na2.25.68 (dnb)/15610 Bezoekverslag
A.J. van Hengel en R. Egeler aan directie
dnb, 7 juni 1926.
93 na2.25.68 (dnb)/15610 agk aan G. Visse -
ring, 14 mei en 31 mei 1926.
94 na2.25.68 (dnb)/15612 Bezoekverslag
agk aan directie dnb, 9 juli 1926. 
95 na2.25.68 (dnb)/15610 en 15612 diverse
correspondentie en notities dnbmei-juli
1926.
96 na2.25.68 (dnb)/15610 Bezoekverslag
agk aan directie dnb, 15 juni 1926. 15612
Bezoekverslag agk aan directie dnb, 14 juli
1926. 
97 gar 39 (Mees)/2518 Brevet, Trustkantoor.
98 na2.25.68 (dnb)/15612 Bezoekverslag
agken rvacvMüller & Co aan directie dnb,
28 juli 1926.
99 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 25 augustus 1926 en 7 september 1926.
F.J. Brevet, Dr. Anthony George Kröller in
1926 en 1927, in: Rotterdams Jaarboekje, 1974,
p. 234-240.
100 kmm ha501873 hkm aan svd, 7 januari
1927. gar 1256/495 notulen rvacvMüller
& Co, 1 februari 1927. Zie ook kmm
ha501880, hkm aan svd, 15 januari 1927.
na2.18.32 (ab)/3518, A.J. van Hengel aan
Th.A. Fruin, 6 mei 1927. na2.25.68 (dnb)/
15612 Telefoonnotitie dnbmet A.J. van
Hengel, 31 juli 1926.
101 na2.25.68 (dnb)/15612 Bezoek A.J. van
Hengel aan directie dnb, 30 juli 1926. 
A.J. van Hengel aan agk, 30 juli 1926.
102 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 1 december 1926. Het is niet uitgesloten
dat er vanuit Kröller wel eerdere contacten
waren over verkoop van de Blötbergmijn.
Uit rwwaghh 130-400101290/26 R.A.
(Bob) Kröller aan Paul Reusch 4 en 11 maart
1926, blijkt dat er al contact bestond, maar
waarschijnlijk duurde dit Van Hengel te
lang. Tegelijkertijd blijkt uit na2.18.32
(ab)/3518 Wallenberg aan A.J. van Hengel
ook dat Van Hengel 29 januari 1925 al met
Zweedse bankiers sprak over verkoop van
de Zweedse en Algerijnse mijnen.
103 gar 1256/847 notulen rvcmamm, 
1 februari 1927.
104 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 1 december 1926. gar 1256/847 notulen
rvcmamm, 27 oktober 1926 en 1 februari
1927.
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105 kmm ha501874 hkm aan svd, 8 januari
1927. ha501880 hkm aan svd, 15 januari
1927.
106 gaa 30459 (Van Hengel)/110 Van Hen -
gel-Gips, gedenkboek A.J. van Hengel, 
p. 65-68.
107 kmm ha501881 hkm aan svd, 18 januari
1927.
108 gaa 30459 (Van Hengel)/110 Van Hen -
gel-Gips, gedenkboek A.J. van Hengel, 
p. 65-68. gar 39(Mees)/2518 Brevet, Trust -
kantoor.
109 gar1256/625 Aide memoire ertshandel
Müller & Co, p. 21-22.
110 Idem, p. 47-48.
111 Houwink ten Cate en Leupen, Bruins’
Berlijnse Jaren, p. 137.
112 gar1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 1 februari 1927.
113 gar1256/625 Aide memoire ertshandel
Müller & Co, p. 21-11 en 47-48. na2.18.32
(ab)/3518 correspondentie O. Rydbeck en
A.J. van Hengel, 15 en 22 december 1930.
Uittreksel notulen rvcRotterdamsche
Bank, 2 februari 1927. Plücker, Der schwe -
dische Eisenerzbergbau, p. 293-295.
114 Houwink ten Cate en Leupen, Bruins’
Berlijnse Jaren, p. 70.
115 gaa30459 (Van Hengel)/110 Van Hen gel-
Gips, gedenkboek A.J. van Hengel, p. 65-68.
116 na2.18.32 (ab)/3518, Uittreksel notulen
rvcRotterdamsche Bank, 2 februari 1927.
117 gar 39 (Mees)/2518 Brevet, Trustkantoor.
Brevet, Dr. Anthony George Kröller. Dit
blijkt ook uit telefoongesprek auteur met
mr. drs. H. Langman, die ditzelfde verhaal
te horen kreeg van A.J.Th. van der Lecq, die
in de jaren vijftig en zestig financieel-di-
recteur en algemeen-directeur van Müller
& Co was en in de jaren ’20 zijn loopbaan bij
Müller & Co begon.
118 na2.18.32 (ab)/3518 Van Hengel aan
Fruin, 6 mei 1927. Zie ook na2.25.68 (dnb)/
15613 Bezoekverslag agk aan directie dnb,
15 februari 1927.
119 na2.18.32 (ab)/3518 Van Hengel aan
Fruin, 6 mei 1927. Uit gar 1256/495 notu-
len rvacvMüller & Co blijkt niet dat deze
kwestie ooit besproken is.
120 na2.18.32 (ab)/3518 Van Hengel aan
Fruin, 6 mei 1927.
121 Idem.Houwink ten Cate en Leupen,
Bruins’ Berlijnse Jaren, p. 137.

122 na2.18.32 (ab)/3518 Van Hengel aan
Fruin, 6 mei 1927.
123 gaa 30459 (Van Hengel)/89 Volmacht
door A.J. van Hengel aan W. van der Vorm
en mevrouw H.A. Gips, 20 mei 1927. Over
relatie Van der Vorm-Van Hengel zie: gaa
30459 (Van Hengel)/110 Van Hengel-Gips,
gedenkboek A.J. van Hengel, p. 65-68.
124 Jonker, Adrianus Johannes van Hengel
(1886-1936).
125 kmm ha501880 hkm aan svd, 15 januari
1927. ha501869 hkmaan svd, 8 oktober 1926.
126 Privéarchief Pinkster, Hilde Brück -
mann aan hbk, 16 februari 1927.
127 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 1 februari 1927. kmm ha501833 hkm aan
svd, 8 maart 1927.
128 kmm ha501889 hkm aan svd, 15 maart
1927.
129 Jonker, Adrianus Johannes van Hengel
(1886-1936).
130 gaa 30459 (Familiearchief Van Hen -
gel)/109 Wapenvergunning A.J. van Hengel,
5 februari 1936.
131 gar 1256/1657 M.Th.J.M. Seesing,Pio -
niers werk in Externe Berichtgeving: De eerste con -
solidatie in Nederland in 1926 door W.H.  Müller
& Co (doctoraalscriptie), Maastricht, 1993.
132 gar 1256/671 intern jaarverslag Müller
& Co door Price, Waterhouse & Co 1926, 
19 november 1927.
133 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 26 augustus 1930. Zie ook gar 1256/675
intern jaarverslag Müller & Co 1930 (pwc),
p. 42.
134 gar 1256/671 intern jaarverslag Müller
& Co door Price, Waterhouse & Co. 1926, 
19 november 1927.
135 Napier, United Kingdom.
136 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 3 december 1927.
137 gar 1256/646 Mededeelingen van den
Raad van Advies omtrent den toestand der
vennootschap, 31 december 1927.
138 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 21 april 1927.
139 kmm ha501910 hkm aan svd, 12 okto-
ber 1927.
140 Liquidatieverslag cma 1927, p. 57.
141 Idem, p. 23-24.
142 Idem, p. 25.
143 Idem, p. 14 en verder p. 28-29.
144 Idem, p. 6-11.

noten bij p. 523-543
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145 Idem, p. 80-82.
146 Idem, p. 81.
147 Archief Amsterdamse beurs, 1299
(cma), berichten over liquidatieuitkering
1946. Liquidatieverslagen cma, 1927-1933.
148 Algemeen Handelsblad4 maart 1927. 
Zie ook gar 1256/764 notulen avamasm, 
4 maart 1927.
149 De Telegraaf27 juli 1926. Jaarverslag nv
Vianda 1925. gar 1256/1090 Appeldoorn,
De Vlees- en koelbedrijven.
150 De activa werden gaandeweg verkocht
en in 1936 hield zowel de nvVianda als de
English & Dutch Meat Company definitief
op te bestaan. Berekening verlies geba-
seerd op o.a. gar 1256/1090 Appeldoorn, 
De Vlees- en koelbedrijven, en jaarverslagen nv
Vianda 1928-1935.
151 Zie voor exacte berekening verliezen
de onderzoeksdata op knaw/dans. Bij de
berekening van de stand der verliezen in
1927 zijn ook de beleggingsverliezen op
Vianda en de English & Dutch Meat Com -
pany meegenomen omdat toen al duidelijk
was dat deze ondernemingen niet zouden
overleven. Het besluit tot werkelijke liqui-
datie viel echter pas in 1935.
152 De Vries, Geschiedenis der Accountancy, 
p. 195-199.
153 A. Abkowitz, Madoff’s auditor …doesn’t
audit? in: Fortune, 19 december 2008.
154 De Vries, Geschiedenis der Accountancy, 
p. 197-198.
155 De Vries, Visserings tijdvak, p. 246-257.
Vries, Geschiedenis der Accountancy, p. 197-
198. De Vries, Opportuniteitsbeginsel, 
p. 204-216. Mees, In memoriam Th.A. Fruin.
Zie voor familierelatie Fruin: Nederland’s
Patriciaat, deel 33, 1947.
156 J.M. de Jongh, Tussen societas en univer -
sitas. De beursvennootschap en haar aandeel -
houders in historisch perspectief, Amsterdam,
2014, p. 267-294. Zeff, Wel en Camfferman,
Company Financial Reporting, p. 33-73.
157 gaa 399/289 W. Westerman, Memoires
(manuscript), [z.p., z.d.], p. 2. Met dank aan
Arne Petimezas.
158 gaa 399/289 W. Westerman, Memoires.
159 Bataviaasch Nieuwsblad 18 februari en 
24 september 1926.
160 kmm ha511507 agk aan hkm, 
ca. 18 februari 1927.
161 gaa 399 (Westerman)/292 correspon-

dentie inz. overlijden en nalatenschap 
W. Westerman. Het Vaderland, 15 juni 1935.
162 De Vries, Dagboek Ernst Heldring, p. 539
en 559.
163 kmm ha50610 hkm aan svd, 23 augus-
tus 1921.
164 Zie o.a. kmm ha502175 agk aan hkm, 
1 februari 1924.

17 De Krach
1 Prospectus cvW. H.  Müller & Co, 
27 januari 1928. Zie ook Beyen,Het spel en de
knikkers, p. 42-44. Ook hij stelt dat de Rot -
terdamsche Bank zonder kleerscheuren van
zijn zaken met Müller & Co is af gekomen.
2 gar 39 (Mees)/2518 Brevet, Trustkantoor.
3 gar 1256/672 Intern jaarverslag Müller 
& Co 1927 door Price, Waterhouse & Co, 
p. 40-41.
4 Voor gedetailleerd overzicht van de juri-
dische procedures rondom Algarrobo zie:
rwwaghh 130-300193006/19 Erwerb der
Eisenerzgrüben Algarrobo, Chile.
5 gar 39 (Mees)/2518 Brevet, Trustkantoor.
6 gar 1256/1152 Blokhuis, Report on The
Algarrobo Iron Ore Deposit.
7 Prospectus cvW. H.  Müller & Co, 
27 januari 1928.
8 Plücker, Der schwedische Eisenerzbergbau, 
p. 265.
9 F. Partnoy, The match king. Ivar Kreuger, the
financial genius behind a century of Wall Street
scandals, New York, 2009, p. 91-111.
10 gar 1256/1088 Appeldoorn, Over het erts-
en mijnbouwbedrijf.
11 gar 1256/847 notulen rvc mamm, 
3 januari 1928 en 22 mei 1929.
12 gar 1256/646 Mededeelingen van den
Raad van Advies omtrent den toestand der
vennootschap, 31 december 1927.
13 gar 1256/671 intern jaarverslag Müller
& Co 1926 door Price, Waterhouse & Co, 
19 november 1927.
14 gar 1256/646 Mededeelingen van den
Raad van Advies omtrent den toestand der
vennootschap, 31 december 1927.
15 Idem. gar 1256/671 intern jaarverslag
Müller & Co 1926 door Price, Waterhouse &
Co, 19 november 1927.
16 gar 1256/646 Mededeelingen van den
Raad van Advies omtrent den toestand der
vennootschap, 31 december 1927.
17 Idem.
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18 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 3 december 1927.
19 R. Heyne, Open Brief No. 1, Rotterdam, 1931,
p. 15. Liquidatieverslag cma 1927, p. 80-82.
20 Algemeen Handelsblad 30 januari 1928.
Zie ook gar 1256/485 notulen vergade -
ringen 6% cumpref houders 1917-1931, 
30 januari 1928.
21 gar 1256/485 notulen vergaderingen 
6% cumpref houders 1917-1931, 15 februari
1928.
22 gar 1256/495 notulen rvcmamm, 
7 februari 1928. De jaarcijfers van de mamm
over 1926, 1927 en 1928 werden tegelijker-
tijd in augustus 1929 in één jaarverslag ge-
publiceerd. Zie voor ruil: Archief Amster -
damse beurs, 898B (M&Co), voorstellen en
besluiten tot inwisseling van pref. aan -
delen mamm in cum. pref. aandelen Müller
& Co, september 1929.
23 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 372-
375 en 379-380.
24 Kok,Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen,
p. 219-226 en 362-373.
25 Van der Schuyt, en De Ronde, De ’s Gra ve -
landseweg en zijn bewoners, p. 208-210. Inter -
view auteur met mevrouw H. Everwijn-
Brückmann, 10 mei 2010.
26 kmm ha501716 hkm aan svd, 11 april
1924.
27 kmm ha414739 Nota betreffende de
Kröller-Müller Stichting, 4 mei 1934. Zie
ook uitgebreid: Rovers, De eeuwigheid ver -
zameld, p. 382-387.
28 kmm ha414411 Regeringsrapport De
Hooge Veluwe, 27 maart 1933, op p. 38
wordt een waarde in 1929 van ‘meer dan 
f. 5.000.000’ genoemd. Vgl. ook Van
Deventer, Kröller-Müller, p. 119. Hij noemt
eveneens een verzekerde waarde van vijf
miljoen gulden.
29 gar615/246 Overeenkomst tussen cv
Müller & Co, nvMüller & Co, agk, hkm en
mej. M.H. Kröller, 25 oktober 1934.
30 kmm ha414851 G. Nauta aan hkm, 
24 maart 1928. kmm ha414739 Nota betref-
fende de Kröller-Müller Stichting, 4 mei
1934.
31 na2.18.33 (rb)/1093 Syndicaatsboeken
1913-1919, p. 100-102. kmm ha501576 hkm
aan svd, 13 december 1920.
32 kmm ha414916 agk en hkm aan minis-
terie van Buitenlandse Zaken, 7 mei 1928.

ha414916 Minister Beelaerts van Blokland
aan agk en hkm, 27 augustus 1928.
ha414739 Nota betreffende de Kröller-
Müller Stichting, 4 mei 1934. Zie voor A.M.
Snouck Hurgronje www.parlement.com,
en W.J.M. Klaassen, ‘Snouck Hurgronje
jhr. Aarnout Marinus (1882-1951)’.
33 kmm ha502572 privéadministratie agk
1919-1926, 9 oktober 1940.
34 na2.18.32 (ab)/3518 Memorandum aan
Commissie uit Commissarissen en Direc -
teuren der Rotterdamsche Bank, 30 novem-
ber 1925. gar 1256/624 Aide-memoire nv
Müller & Co. 
35 gar 1256/488 notulen rvcnvMüller &
Co, 19 september 1927.
36 gar 1256/624 Aide-memoire nvW. H.
Müller & Co. gar 1256/672 Intern jaarver-
slag Müller & Co 1927 (pwc), p. 3.
37 gar 1256/488 notulen rvcnvMüller &
Co, 19 september 1927.
38 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, passim. In 1928 werd slechts eenmaal
vergaderd.
39 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 27 oktober 1928, 
40 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 19 november 1927, 27 oktober 1928, 
26 augustus 1930.
41 kmm ha414739 Nota betreffende de
Kröller-Müller Stichting, 4 mei 1934.
ha418256 R.A. Kröller aan kmm, 14 maart
1928. In 1934 werd een regeling getroffen
waarbij Bob Kröller f. 180.000 aan Müller &
Co diende terug te betalen. ha502573 Akte
van de overeenkomst tussen agk, R.A.
Kröller, de commanditaire vennootschap
W.H.  Müller & Co en W.H.  Müller & Co.
N.V. betreffende een geldschuld van R.A.
Kröller aan de Commanditaire Vennoot -
schap, 20 juni 1934.
42 gar 1256/488 notulen rvcnvMüller &
Co, 1929-1932, passim. kmm ha414699,
Overeenkomst betreffende de winstuit -
kering aan de heer G. Dillner, A.G. Kröller,
H. Kröller-Müller, R.A. Kröller, S. van
Deventer en de Kröller-Müller Stichting,
ca. 1-1-1930.
43 gar 1256/495 notulen rvacvMüller &
Co, 13 oktober 1931.
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son (dochter M. van Deventer-Bottler),
Berlijn, 1 augustus 2014. In de brieven tus-
sen agk en svd in kmmuit die tijd wordt
geen melding gemaakt van een zwanger-
schap of een kind. Uit kmm ha502051 agk
aan svd, 8 oktober 1941, blijkt dat agk in de
veronderstelling is dat svdnog altijd goed
bevriend is met zowel Mary Lehnkering-
Bottler als haar echtgenoot. Zie over Rudy
van Deventer: Publicatie n.a.v. overlijden
van Jan Salomon Rudy Karl-Eugen van
Deventer, (particuliere uitgave), Dieren, 
14 februari 2005 (in bezit van Het Natio nale
Park De Hoge Veluwe).
266 Tresoar 323/626 agk aan Van Eysinga,
11 september 1941. kmm ha502054 agk aan
svd, 2 september 1941.
267 kmm ha502048 agk aan M. Lehn ke -
ring-Bottler (later Van Deventer-Bottler),
26 augustus 1941.
268 kmm ha502051 agk aan svd, 8 oktober
1941. Tresoar 323/626 agk aan Van Eysinga,
11 september 1941.
269 kmm ha502051 agk aan svd, 8 oktober
1941.
270 Idem. rwwa 130 ghh400101290/8 svd
aan Paul Reusch, 11 december 1941.
271 rwwa 130 ghh400101290/8 svd aan 
P. Reusch, 11 december 1941. Hierin schrijft
svddat agk een zware bronchitisaanval
heeft gehad. S. van Deventer, Kröller-Müller,
p. 149. Hier zegt hij dat agk een hartaanval
kreeg.
272 Gesprek auteur met Kees Schaepman,
april 2012. Privéarchief K. Schaepman.
Fotoboek met aantekeningen huwelijk
C.J.M. Schaepman en L.M. Laman Trip op
3 oktober 1941.
273 Het kan ook zijn dat Kröller Van
Deventer opdracht gaf de stukken na zijn
dood aan Schaepman te overhandigen.
Privéarchief K. Schaepman, Schaepman,
Vredesonderhandelingen met Duitschland, p. 1.
K. Schaepman, Kröller als geheim diplo-
maat.
274 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 149.
rwwa 130 ghh400101290/8 svd aan Paul
Reusch, 11 december 1941.
275 rwwa 130 ghh400101290/8 svd aan
Paul Reusch, 11 december 1941.
276 Van Deventer, Kröller-Müller, p. 149.

277 Gemeentearchief Ede (met dank aan
Ron Reitsma), geneeskundige verklaring
van overlijden, aktenr. 363, 5 december
1941. Doodsoorzaak 199 (plotselinge dood).
Ministerie van Arbeid, Handel en Nijver -
heid,Nomenclatuur der Doodsoorzaken, Den
Haag, 1931. Sam van Deventer geeft in zijn
boek een uitgebreide beschrijving van de
omstandigheden rond de dood van Anton
Kröller, deze is echter strijdig met andere
bronnen. Zeker is dat svdniet op Sint Hu -
bertus aanwezig was toen agk stierf. S. van
Deventer, Kröller-Müller, p. 150. Hierin zegt
hij o.m. dat agkop de ochtend van 5 decem-
ber 1941 nog een dokter liet komen. Vgl.
rwwa 130 ghh400101290/8 svd aan 
P. Reusch, 11 december 1941, hier zegt svd
dat agkop de ochtend van 5 december 1941
bij het lezen van de krant een hartaanval
kreeg. Mevrouw W.M. den Uijl-In ’t Veld,
destijds kamermeisje op Sint Hubertus, is
van mening dat agk al op de avond van 
4 december 1941 moet zijn overleden, om-
dat butler Jacob de Jong hem bij het bren-
gen van de ochtendthee aangekleed in zijn
leunsteul aantrof. Interview auteur met
mevrouw W.M. den Uijl-In ’t Veld, 27 juli
2012.
278 Hofman en Haak, De Hoge Veluwe van
1935 tot 1950, p. 91-93.
279 Voor ontwerp grafsteen Helene door
Henry van de Velde zie kmmF 002042.
Gelders Archief 0909 (De Hoge Veluwe)/
209 R.A. Kröller aan Raad van Bestuur
Stichting Het Nationale Park De Hooge
Veluwe, 21 november 1948. De ‘flag stones’
werden in 1941 besteld en geleverd naar
ontwerp van Van de Velde. kmm ha370055
Rapport W.H. Auping aan svd, 29 juli 1941.
280 Gelders Archief 0909 (De Hoge
Veluwe)/209 Correspondentie inz. graven
1952-1953.
281 Het Vaderland,8 december 1941.
282 De Telegraaf, 7 december 1941.
283 gar 1256/501 Notulen rvcnvMüller &
Co, 16 december 1941.

Epiloog
1 na2.09.09 (cabr)/108016, dossier 3830,
Testament agk, 7 juli 1940.
2 rwwa 130 ghh400101290/26 Bob Kröller
aan P. Reusch, 15 december 1941.
3 kmm ha511471 Staat van te verdelen baten

noten bij p. 646-654
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en schuld, behorende tot de nalatenschap-
pen van de heer en mevrouw Kröller-Müller,
9 november 1942.
4 gar 1256/490 Notulen gecombineerde
vergadering rva en Beh. Vennoten cv
Müller & Co 16 december 1941, 17 februari
1942 en 19 mei 1942.
5 Privéarchief Pinkster, hbk aan Noor van
Andel, 11 december 1941. Interview auteur
met mevrouw N. Wit-Kröller, 30 november
2010.
6 kmm ha373132 W.H. Auping Jr aan svd, 
3 januari 1942.
7 na2.09.09 (cabr)/108016, dossier 3830,
Verhoren svd, R.A. (Bob) Kröller en A. Ham -
 macher, Centrale vermogensopsporings-
dienst, R.569/8135, 25 april 1949.
8 http://www.biografischwoordenboek
gelderland.nl/ bio/4–Salomon–van–
Deventer, geraadpleegd op 28 mei 2014. 
na2.08.42 (Stichting Nederlands Kunst -
bezit)/726 (zes-tonfonds). kmm ha370207
svd aan E. Plietsch, 20 april 1942.
9 na2.09.16 (nbi)/57606 Aide-mémoire.
Bespreking op 29 mei 1945 in het huis
Wormshoef te Lunteren tussen de heren 
J. Bakker, W. Auping, Ir. G. Memelink en 
S. van Deventer. J. Bakker, raadsadviseur
bij het ministerie van Financiën, beheerder
van de vermogens van S. van Deventer en
Frau M. Lehnkering, aan directie nbi, 
7 maart 1946. Zie over Van Deventer in rela-
tie tot Oceanus: J.W. Renders, Hitler’s
European Publishing Ambitions: A Plea
for an International Perspective, in:
Quærendo, 41 (2012), p. 231-240.
10 na2.09.09 cabr)/10816 dossier 3830
Schrijven Reichskommissar, 17 februari
1944.
11 Rovers, De eeuwigheid verzameld, 
p. 465-466.
12 na2.09.16 (nbi)/57607 Aide-mémoire.
Bespreking op 29 mei 1945 in het huis
Wormshoef te Lunteren tussen de heren 
J. Bakker, W. Auping, Ir. G. Memelink en 
S. van Deventer.
13 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 467.
14 Van Deventer, Kröller-Müller.
15 Van Deventer, De Taak.
16 Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 467.
17 Gelders Archief 0909 (Hoge Veluwe)/
209 Overeenkomst De Hoge Veluwe met
hkm en agk, 3 januari 1936. De toestem-

ming van de gemeente Ede dateert van eer-
der. Zie 209 Memelink aan Gemeente Ede,
21 november 1935.
18 P. van Andel, Grafspreuk, in: nrc, 11 juni
1991. Publicatie n.a.v. overlijden van Jan
Salomon Rudy Karl-Eugen van Deventer.
19 P. Hellmann, Mijn grote verwachtingen.
Herinneringen, Amsterdam, 2009, hoofd-
stuk 2-4.
20 Idem, p. 49-50. Zie voor overlijden hbk:
Gemeentearchief Ede Burgerlijke Stand.
Kurt Brückmann pleegde in 1955 alsnog
zelfmoord. E-mailcorrespondentie auteur
met P. van Andel (kleinzoon hbk), Feer werd.
21 Idem. Telefoongesprek auteur met me -
vrouw H. Everwijn-Brückmann, 7 april 2011.
22 Interview auteur met mevrouw 
M. Erich son, 1 augustus 2014.
23 na2.09.16 (nbi)/116845 (dossier Bob
Kröller). gaaPolitiearchief Rapport 136, 
15 mei 1944.
24 gar 1256/696 Dossier Bob Kröller.
25 na2.09.09 (cabr)/96758 dossier 30583.
Rovers, De eeuwigheid verzameld, p. 462.
26 na2.09.42.01 (stpd)/1308 dossier 4479.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in
de Tweede Wereldoorlog 1939-1945, Deel 12,
tweede helft, Leiden, 1988, p. 672. Inter -
view auteur met de heer J. Schoufour, 
17 januari 2012.
27 Overlijdensadvertenties W.N.A. Kröl -
ler, Telegraaf5 februari 1980.
28 gar615/436 Müller & Co aan J. Kessler,
23 september 1940.
29 Jaarverslagen Müller & Co, 1946 e.v. Zie
voor onderhandelingen tussen Müller &
Co en Duitse rederijen tijdens de oorlog
gar615/436 Memorandum betreffend die
Schiffahrtsvertretungen der Fa. W.H.
Müller & Co. nv, 11 maart 1941. Protokoll
der am 8., 9. und 10. Mai 1941 im Haag ge-
führten Besprechungen.
30 Zie voor situatie ertshandel Müller & Co
in relatie tot Duitsland tijdens de oorlog:
gar615/440.
31 rwwa 130 ghh 30010137/13 P. Reusch
aan Kellerman, 22 maart 1941.
Besprechung im Haag am 13. Mai 1941 beim
Reichskommissar Abteilung Wirtschaft -
liche Verflechtung (Cobes van Kattenborg
Laan), 15 mei 1941. gar 1256/501 notulen
rvcnvMüller & Co, 7 januari 1941, 
16 december 1941, 16 september 1941, 
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17 februari 1942. gar615/436 Memo ran -
dum betr. spanischen Grubenbesitz der
Firma W.H.  Müller & Co nv, 8 januari 1941.
32 na2.09.16 (nbi)/5296 nbi aan Müller &
Co 17 september 1947. gar 1256/501 
33 gar 1256/501 notulen rvcnvMüller &
Co 8 oktober 1940. Zie ook K. Hilbrink,
Hans Lodeizen. Biografie, p. 53 e.v.
34 gar 1256/501 notulen rvcnvMüller &
Co, 17 februari 1942, 15 december 1942.
35 gar 1256/501 notulen rvcnvMüller &
Co, 6 mei 1941, 13 oktober 1942. Zie ook gar
615/438.
36 gar 1256/501 notulen rvcnvMüller &
Co 23 maart 1943, 11 mei 1943. Zie ook jaar-
verslag cvMüller & Co 1940-1945.
37 Het enige dossier over dat bij het
Nationaal Archief werd aangetroffen over
de rol van Müller & Co in de Tweede
Wereldoorlog is na2.09.16 (nbi)/5296. Dit
gaat echter alleen over het ongedaan ma-
ken van de verkoop van de Bou Arfa-mijnen.
In literatuur over economische collabora-
tie komt Müller & Co niet voor. Zie bijv. 
J. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad, Amster -
dam, 2003.
38 Jaarverslag Müller & Co 1950.
39 gar615/455 Müller & Co aan nbi, 
18 januari 1960. 456 Geschiedenis Algar -
robo-concessie, 11 april 1963.
40 Jaarverslagen Müller & Co 1946-1970.
41 Fusiebericht Müller & Co – Internatio,
1970 (iisg).
42 Volgens de heer M.J. Roeters van Len -
nep, Wassenaar (oud-werknemer Müller &
Co) werd bij de fusie tussen Internatio en
Müller & Co de ertshandelsafdeling ver-
kocht aan het Braziliaanse bedrijf caemi
(Companhia Auxiliares Empresas
Mineracoes) (corresponden tie/ telefoon -
gesprek met auteur, 20 november 2012).

Conclusie
1 Hofman en Haak, De Hoge Veluwe van 1935
tot 1950, p. 59-62. De schatting van de waar-
de van kunstcollectie is verstrekt door het
Kröller-Müller Museum. De gegevens over
de restauratie van Sint Hubertus zijn af-
komstig van de Stichting Het Nationale
Park De Hoge Veluwe.
2 www.rijksmuseum.nl, www.boijmans.nl,
www.vangoghmuseum.nl, geraadpleegd
in december 2014.

3 Zie Inleiding.
4 S. Johnson, R. La Porta, F. Lopez-de-
Silanes en A. Shleifer, Tunneling, Working
Paper 7523, Cambridge, 2000. Met dank
aan Abe de Jong.
5 H.V. Almeida en D. Wolfenzon, A Theory
of Pyramidal Ownership and Family
Business Groups, The Journal of Finance,Vol.
61, No.6 (december 2006), p. 2637-2680.
Met dank aan Abe de Jong.
6 Jensen en Meckling, Theory of the Firm.
7 paaaR 22225 Gneist aan Von Bethmann
Hollweg, 25 juni 1917.
8 Schumpeter zag het stichten van nieuwe
kartels als een van de innovatieve kenmerken
van de ondernemer. Baumol betwijfelt of
dit juist is. Baumol, Entrepreneur ship:
Productive, Unproductive, and Des truc tive.
9 Websites van de genoemde ondernemin-
gen. De M in de naam van technische
dienstverlener Imtech verwijst weliswaar
naar Müller & Co, maar de bedrijfsactivi-
teiten van deze onderneming werden ver
na Kröllers tijd verworven.
10 Zie voor schatting verliezen van de
 Rot terdamsche Bank in 1920-1925:
Petimezas, Icarus van het Nederlandse bank -
wezen, p. 116.
11 D.B.R. Kroeze, Een kwestie van politieke
moraliteit: politieke corruptieschandalen en goed
bestuur in Nederland, 1848-1940, Hilversum,
2013.
12 Zie hierover bijv. C.P. Kindleberger en
R.Z. Aliber, Manias, Panics and Crashes. A his-
tory of Financial Crises, Hoboken, 2005. 
H. Minsky, The Financial Instability Hypo -
thesis, Working Paper No. 74, 1992.
13 M.W.F. Treub,Een woord van waar -
schuwing aan de Nederlandsche beleggers, Den
Haag, 1924.
14 Zie bijv. Den Hertog, Minister-president in
oorlogstijd, p. 635-644.
15 Manning, Nederland en het buitenland
1918-1940.
16 Bos, Brits-Nederlandse handel en scheep-
vaart. In het standaardwerk over de ge-
schiedenis van Nederlandse handelshui-
zen van Jonker en Sluyterman,Thuis op de
wereldmarkt, is de aandacht vooral gericht
op de koloniale handel met Indië en de bin-
nenlandse groothandel. shv en Müller &
Co worden hierin weliswaar eveneens ge-
noemd, maar het fenomeen transitohandel

noten bij p. 654-671
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komt niet aan bod. Graanhandelshuis
Bunge & Co komt er niet in voor.
17 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-
1914, Hoofdstuk 8.
18 Zie Inleiding.
19 M. Casson, The economic analysis of
multinational trading companies, in:
Jones, The multinational traders, p. 22-47.
G. Jones, Multinational trading companies
in history and theory, in: Jones, The multi-
national traders, p. 1-21. Zie ook Strik -
werda, The Troubled Origins of European
Economic Integration.
20 Transitohandel wordt geschaard onder
de algemene noemer Dienstensector. Zie
bijv. R.J. van der Bie, ‘Een doorlopende goote
roes’, Hoofdstuk 3, en Van Riel en Van Zan -
den, Nederland 1780-1914, Hoofdstuk 8.
21 Schenk en Boon, Trading Places. Dit arti-
kel kan gezien worden als voorpublicatie
van het proefschrift van Joep Schenk over
de erts- en kolenhandel, dat dezelfde pe -
riode behandelt als het leven van Anton
Kröller en eveneens in 2015 zal verschijnen.
Mogelijk levert dit onderzoek nog andere
belangrijke spelers op in het Rotterdamse
transitoverkeer. Binnen het onderzoeks-
projectA Rhine Economy, 1870-2000 aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, waarvan
het proefschrift van Schenk deel uitmaakt,
wordt geen onderzoek verricht naar de
graanhandel- en overslag.
22 Baetens, Bosscher en Reuchlin, Mari -
tieme geschiedenis der Nederlanden, Deel 4. Zie
in het bijzonder de inleiding bij de biblio-
grafie van het deel Rederij, p. 367.
23 ’t Hart, Jonker en Van Zanden, A finan -
cial history of the Netherlands. Het meest re-
cente onderzoek hiernaar is te vinden in:
G. Westerhuis en A. de Jong, Over geld en
macht. De financiering en corporate governance
van het Nederlands bedrijfsleven, Amsterdam,
2015, dat voor dit onderzoek nog niet te
raad plegen was.
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Archieven

abnAmro Historisch Archief, Almere
Amsterdamse beurs
axaVerzekeringen
Evangelisches Kirchenarchiv, Darmstadt
Archiv des Landschaftverbandes Rheinland, Pulheim

Familiearchief Scheibler
bna British National Archives, Kew
ba Bundesarchiv, Berlijn
cbg Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
Cultureel Maçonniek Centrum, Den Haag
Erfgoed Centrum DiEP, Dordrecht

22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen
Historisch Museum Rotterdam (nu Museum Rotterdam)

Familiearchief Van Stolk
gaa Gemeentearchief Amsterdam (nu Stadsarchief Amsterdam)

Adresboeken
394 Familie Boissevain
399 Familie Westerman
593 Wertheim en Gompertz
735 Hope en Co
834 Heineken nv
5075 Notariële archieven
30459 Familie Van Hengel

gar Gemeentearchief Rotterdam (nu Stadsarchief Rotterdam)
Adresboeken
Bevolkingsregister
Burgerlijke Stand
Kadastrale kaart 1832
1-01 Oud-Archief van de Stad Rotterdam
18 Notariële archieven
33-01 Handschriftenverzameling
58 Eerstehbsmet 5-jarige cursus/ Dalton-HBS Van ‘t Hoff (Rotterdam)
60 Eerstehbs voor Meisjes (Rotterdam)
63 Gemeentepolitie Rotterdam
65 Nederlandsche Handels-Hoogeschool/Economische Hogeschool
70 Chabot, kassiers en makelaars in assurantiën
72-01 Kamer van Koophandel Rotterdam
76 Rotterdamse Kunstkring
170 Koninklijke Scherpschutters vereniging Rotterdam
243 Groote Sociëteit Amicitia
246-02 Rotterdamsche Manège
254 Koninklijke Roei- en Zeil vereniging De Maas
255 IJsclub Kralingen
294.01 Commissie Plaatselijke Werken en Dienst Gemeentewerken
305 R. Mees en Zoonen
314 Notariële archieven
318-01 Holland Amerika Lijn (hal) (directie)
324 Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
325 Ruys & Co
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412-01 Familie Hudig
444-01 Nieuw Stadsarchief Rotterdam
449 Ian Havelaar en Zoon
615 W.H. Müller & Co Correspondentiedossiers
622 Graan Elevator Maatschappij
720 D. Burger & Zoon
851 The Anglo Dutch Lawn Tennis Club
1256 Internationale Crediet- en Handelsvereniging “Rotterdam” en 

W.H. Müller & Co. (Internatio-Müller N.V.)
1335 Van Ommeren

Gelders Archief, Arnhem
0909 De Hoge Veluwe

Gemeentearchief Ede
Burgerlijke Stand

Gemeentearchief Wassenaar
Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, Parijs
hga Haags Gemeentearchief

Burgerlijke Stand
Bevolkingsregister
45 Roeivereniging De Laak
373 Notariële archieven
432 Gemeentepolitie Den Haag
666 Bouwpolitie/Bouw en Woningtoezicht
693 Tijmstra Instituut
612 Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
836 Familie Bremmer
1134 Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereeniging Tesselschade
1400 Hockeyclub hgc (odis)

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Burgerlijke Stand

iisg/neha Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis/Nederlands Economisch-
Historisch Archief, Amster dam

Kadaster Rotterdam
Kadaster Den Haag
Kadaster Velsen
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
Koninklijk Huis Archief, Den Haag
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, Amstelveen
kmmKröller Müller Museum, Otterlo
Land Registry uk.
Letterkundig Museum, Den Haag
Collectie Herman Heijermans
Maritiem Museum Rotterdam
Militiearchieven, online
naNationaal Archief, Den Haag

2.02.05.02 Ministerraad
2.05.03 Ministerie van Buitenlandse Zaken A-dossiers
2.05.102 Gezantschap Frankrijk
2.05.26 Gezantschap Italië
2.05.32.26 Rijnvaartcommissie
2.05.38 Ministerie van Buitenlandse Zaken B-dossiers
2.05.44 Gezantschap Groot-Brittannië
2.06.001 Ministerie van Economische Zaken/Nijverheid en Handel
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2.06.063 Economische Raad
2.06.079 Crisisinstellingen
2.08.42 Stichting Nederlands Kunstbezit
2.09.09 Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
2.09.16 Nederlands Beheers instituut
2.09.22 Ministerie van Justitie/ Verbaal en Kabinet
2.09.42.01 Stichting Toezicht Politieke Delinquenten
2.13.04 Stamboeken Officieren Landmacht en knil
2.16.14.01 Enquêtecommissie Spoorwegstaking 1903
2.18.32 Amsterdamsche Bank
2.18.33 Rotterdamsche Bank
2.20.01 Nederlandsche Handel-Maatschappij
2.20.35 kpm/kjcpl
2.20.58.01 kpm
2.21.015 Baart de la Faille (Stratingh Tresling)
2.21.026.07 Posthuma
2.21.040 Cort van der Linden
2.21.085 Heldring
2.21.178 Wittert van Hoogland
2.21.183.08 Van der Beugel
2.21.183.69 Röell
.21.205.37 Loudon
2.21.261 Bruins
2.21.61 Van Aalst
2.25.68 De Nederlandsche Bank
3.02.41 Kentekenbewijzen Zuid-Holland
3.21.07 Advocatenkantoor François

niodNederlands Instituut voor Oorlogs-, holocaust en genocidestudies, Amsterdam
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Archief Berlage
nrcHandelsblad, Amsterdam

Archief Het Vaderland
paaaPolitisches Archiv Auswärtiges Amt, Berlijn
shv nv,Utrecht
rwwaRheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Keulen

ghh 130 Gutehoffnungshütte
Tresoar, Leeuwarden

323 Familie Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen
Universitätsarchiv Tübingen

Archief Binswanger
University of Southampton, Broadlands Archives

Papers of Lord and Lady Mountbatten, Bat tenberg, Cassel and related family 
papers

Unilever nv, Rotterdam
Het Utrechts Archief

Burgerlijke Stand
900 Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
902 Nederlansche Centraal Spoorweg Mij
903 Staats-Spoorwegen
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Privécollecties
Privéarchief familie Van Hengel
Privéarchief R. Heijne jr., Rotterdam
Privéarchief familie Van Hoey Smith, Rotterdam
Privéarchief Pinkster, Feerwerd
Privéarchief familie Plate, Den Haag
Privéarchief K. Schaepman, Georgsdorf (D)

Geïnterviewde personen

Ir. E.E. van Andel, Boekelo †
Prof. dr. J.S. Cramer, Amsterdam †
Mevrouw M. Erichson, Berlijn
Mevrouw H. Everwijn-Brückmann, Deventer †
De heer R. Heijne jr., Rotterdam
De heer R. Heyne, Dieren
De heer A. Maclaine Pont, Bussum †
Mevrouw Mollema-Rap, Maarn
De heer J.R.J. Planta, Schaarsbergen
De heer P. Schuur, Ede
De heer J. Schoufour, Putte-Kapellen (B) †
Mevrouw W.M. den Uijl-In ’t Veld, Roermond
De heer M.J. Roeters van Lennep, Wassenaar
Mevrouw N. Wit-Kröller, Laren
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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.
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English Summary

Indebted life – Anton Kröller (1862-1941)

Anton Kröller is today mainly remembered as the founder of Dutch
 National Park De Hoge Veluwe and as the husband of Helene Kröller-
Müller, who assembled one of the most important modern art collec-
tions in the world, containing the second largest number of drawings
and paintings by Vincent van Gogh. During his life however Anton
Kröller was one of the most influential and controversial businessmen
in the Netherlands. As a ship operator he transformed relationships on
the North Sea between the uk and the Netherlands. He also represented
German shipping lines in the Netherlands, among others to the Dutch
East-Indies, which increasingly led to tensions with established Dutch
ship operators and bankers in Amsterdam. Before and during World
War i Kröller was a major supplier of grain and iron ore to both Ger-
many and the uk. During this war the Netherlands was keen to stay
neutral and continue its transit and trading business. Kröller was one of
the business men who stepped forward and assisted the government in
securing neutrality, but never forgot his own business interests. After
the war his company ended up in serious financial distress, pushing the
Rotterdamsche Bank, the second largest Dutch financial institution, on
the brink of collapse. The bank had to be saved with the support of the
Dutch government. Almost a decade later, it became clear that Kröller
had been cooking his books for years. Equity and bond holders lost mil-
lions of guilders on their investment in his companies. Nevertheless he
was able to avoid legal prosecution.
Anton Kröller did not care to be remembered. ‘Ashes to ashes, dust to

dust’ is written on his tombstone. Kröller burned his personal papers
shortly before his death. The few publications about his life were some-
times hagiographic, in other cases outright negative. His business activ-
ities always remained vague. Emphasis was often placed on his Veluwe
estate and his supposed passion for hunting. This biography paints a
more balanced, all-embracing picture of the turbulent life of Anton
Kröller, using the financial data of his business as core research materi-
al, accompanied by thousands of letters by his wife, in which he appears
frequently, and a wide array of business and diplomatic archives. This
book shows how Kröller’s pride and his stubborn – sometimes obsti-
nate – character led him to financial and business decisions that were
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 favorable for himself but destructive for his company and investors. It
also makes clear that the financial damage that was suffered by the in-
vestment community was compensated manifold by the value of
Kröllers cultural heritage.
Anton Kröller came from a middle class background in Rotterdam.

His grandfather, a German immigrant, was a process-server and auc-
tioneer, his father was a carpenter and contractor. Both were active in in-
vestment and brokerage of real estate. It was probably because of his
mother’s family, who were teachers, that Anton Kröller and his three
siblings received higher education. During this free trade era, Rotter-
dam developed quickly to the main transit port for the shipment of
mass goods and raw materials to Germany. Therefore, after secondary
school, Kröller started working with W. H. Müller & Co, founded by the
German Wilhelm Müller, who supplied iron ore from the north of Spain
to the fast growing iron and steel industry in the Ruhr area. Anton’s ten
year older brother Willem had become a partner in the Rotterdam
branch of Müller’s firm in 1880.
In 1888 Anton Kröller married Müller’s second daughter Helene. The

next year, when it became clear that his older brother would not recover
from a nervous breakdown and his father-in-law unexpectedly died,
Kröller, at the age of only 27, took over the helm at the company. He im-
mediately started a forceful growth policy. He acquired the agency for
iron ore from Sweden and started to invest in mines in Algeria. In ship-
ping he actively and successfully started challenging British commer-
cial dominance on the North Sea. By acquiring the Batavier Line, which
operated a service between Rotterdam and London, Müller & Co, which
was originally a tramp shipping company, now became a more presti-
gious liner operator. Kröller also invested, among many other things, in
timber plantations in the Dutch East-Indies and in a phosphate plant in
the Netherlands, where the phosphorus residue from iron ore process-
ing was made into agricultural fertilizer. Kröller’s expansive strategy
was greatly supported by an international capital market that starting
flourishing around 1895.
As was not uncommon in those days, limitation of competition was

necessary to make Kröller’s business profitable. He was the initiator of
various shipping cartels on the North Sea. On the German iron ore mar-
ket Kröller entered into market sharing arrangements with his major
fellow trader. In the UK he took over his main competitors. Before 1910
Müller & Co had become the largest independent iron ore merchant of
Western Europe. The company found a niche by redistributing iron ore
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from Algeria, which was disregarded by France since it had ample do-
mestic supply, and Sweden, which was lacking sufficient coal for steel
production, to Germany and the uk, which had plenty of the latter, but
were short on iron ore for their growing industrial and military ambi-
tions. Kröller’s quest for dominance brought him even into conflict
with his own clients. In 1902, when he tried to acquire the rich Algerian
mine of Ouenza, he ended up in a prolonged legal battle with a French-
German-British syndicate of steel manufacturers, who believed to be
the legitimate owners. Due to increasing tensions between France and
Germany, Kröller, the neutral Dutchman, came out as a winner of the
conflict in 1913, but he had to pay a high price for his supremacy in Alge-
ria. Euphoric and supported by abundant availability of capital, Kröller
anticipated on the opening of the Panama Canal and acquired an iron ore
concession in the north of Chile. Again a long legal battle on the legal
ownership followed.
Privately, Kröller and his family moved from Rotterdam to The

Hague in 1900. The head office of Müller & Co followed in 1907. From
that moment on Kröller, who was attracting millions from investors for
his mining company, also started to tap the capital market for the family
holding company and secretly began to funnel funds through to a real
estate company. The latter was officially the holder of company’s prem-
ises and port facilities, but in reality it was also investing in Kröller’s pri-
vate properties on the Veluwe, located in the province of Gelderland in
the eastern part of the Netherlands, and in the town of Wassenaar near
The Hague. Kröller, who, like his father and grandfather, had a weak
spot for real estate and land speculation, hired in 1913 the famous Dutch
architect H.P. Berlage, to develop modern buildings for his company.
This resulted in the still existing, remarkable modernist office building
Holland House in London, the hunting lodge Sint Hubertus on the
Veluwe estate, and the modern ranches De Schipborg in the province of
Drenthe and De Harscamp in Gelderland, which were mainly meant as
farms for his oldest son.
During World War iKröller became the primary advisor of the Dutch

government on the import of primary foodstuffs such as wheat and
corn, and was the major negotiator with Germany and Great Britain on
the distribution of Dutch agricultural production between the belliger-
ent countries and the homeland. At the same time Müller & Co benefit-
ed extensively from the import of corn as animal feed and from the sup-
ply of iron ore to both Germany and the UK. When in 1917 Germany
decided to stop all export of pig iron, Kröller’s company also made mil-
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lions from the replacing import from Sweden and the United States. Al-
though social-democrats in parliament and press increasingly started
to criticize Kröller’s advisory role, he was never called to account for his
hidden agenda.
After the war, Kröller’s star rose further as he became involved in new

state-supported business initiatives such as the national airline compa-
ny klm and the first Dutch blast furnace Hoogovens. He received an
honorary doctorate from the university of Rotterdam, of which he had
become president in 1913, due to a lavish gift. Kröller also became involved
in private matters of the Dutch royal family, when Queen Wilhelmina’s
adulterous husband Hendrik got into financial trouble, because the
mother of one of his love babies demanded alimony. In the early twen-
ties, Kröller was asked furthermore to represent the Netherlands on the
Rhine Committee in Strasbourg, a century old supranational institu-
tion, which secured the international toll-free transit of goods via the
river Rhine. The task of Kröller and his two colleagues of the Dutch del-
egation was mainly to block France’s ambitions to extend its power over
the North-Western European waterways, which for the Netherlands,
being the delta of Rhine and Meuse, was of crucial importance.
After World War i the Dutch capital market experienced an enormous

influx of German money, fleeing for domestic inflation. Kröller attract-
ed millions of capital with Müller & Co and with his grain trading com-
pany Compañia Mercantil Argentina. Funds were invested in all kind of
trading activities with the former Central states, in real estate and grain
stocks in Argentina and in financial rescue operations of various presti-
gious Dutch shipping lines. The mining subsidiary, which was suffering
since the outbreak of the war, was increasingly funded with debt from
the Rotterdamsche Bank. In 1924 it turned out that most of Kröllers
post-war businesses were ‘war babies’, speculative investments with lit-
tle substance and sustainability. Moreover, due to concentration of the
German and UK steel industry his role as independent merchant came
increasingly under pressure. His empire started to falter. Plans for a gi-
gantic museum on the Veluwe estate to house the impressive art collec-
tion of his wife, had to be cancelled.
Equity holders in the Rotterdamsche Bank, which was hiding more

dubious loans than only to Müller & Co, lost confidence and started to
sell their shares. Investors in Müller & Co, lead by a former accountant
of the company, began questioning the financial figures that Kröller
had presented so far. Lagging Dutch securities regulation was taking its
toll. The Dutch Central bank, with a guarantee from the government,
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saved the Rotterdamsche Bank, and sent the young Amsterdam banker
Arie van Hengel over as trouble shooter. Van Hengel also tried to reor-
ganize Müller & Co, but Kröller resisted fiercely to any interference in
his firm. Kröller regained control over his company by selling his Alger-
ian mines, including the crown jewel Ouenza, to the Swedish state min-
ing company, and redeemed most of his debt to the bank.
A newly installed supervisory board, representing the preferred share -

holders of Müller & Co, hired the British accounting firm Price Water-
house & Co to analyze the company’s complex financial structure. The
auditors’ advice, after two years, to reduce the book value of the compa-
ny’s assets was however disregarded once Kröller won the legal battle
over the ownership of the Chilean mining concession. At the same time
he attracted new funds from British institutional investors, and was
able to continue business as usual. Considering that he and his wife
were unlimited partners in Müller & Co, and investors might one day
come after them to reclaim losses, Kröller used this momentum to safe-
guard the art collection by transferring it to a separate foundation in
1928. Simultaneously Kröller benefitted privately from the new financ-
ing of his company by arranging a favorable profit-sharing agreement
for himself. More works of Van Gogh were acquired. A new modern pri-
vate mansion was built in Wassenaar at the expense of the company.
The stock exchange crash of 1929 and the economic crisis that fol-

lowed, hit Müller & Co severely. Not only could the deferred losses no
longer be hidden, the company also started to suffer operational losses
and ended up in liquidity problems. In 1933 suspension of payments
was requested. Although Kröller remained officially on the board of his
company, new management was appointed and took over power. Theo -
dor Max van der Beugel, an Amsterdam banker who represented the
British investors, took care of the financial restructuring of the compa-
ny. Kröller himself, with his excellent connections to the government,
was able to turn the 6.000 hectare estate on the Veluwe, which was still
owned by the firm, into a National Park and sell it to a state-funded
foundation. The transaction also included arrangements for the con-
struction of a smaller museum and the donation by Kröller and his wife
of their art collection to the Dutch state. In the meantime, his former ac-
countant had filed a formal complaint against Kröller for misleading of
investors and criminal investigations were started. Kröller hired Ed-
uard Maurits Meijers, the most brilliant lawyer and legal academic of
his time, to give his opinion, after which the minister of Justice decided
to drop the case.



In 1938 at the age of 76 Kröller once more tried to gain control over
Müller & Co, now involving the German Nazi regime. Together with his
lifelong assistant Salomon van Deventer he was able to convince the
Nazis, that through the influence of Van der Beugel, Müller & Co was in
fact controlled by Jews. Kröller proposed that a syndicate of German
and Rotterdam investors would acquire the shares in Müller & Co and
he and Van Deventer would retake their directorships. Although Van
der Beugel did step down as a director of Müller & Co, the coup was
thwarted. Van der Beugel found an alternative ‘Aryan’ investor in the
Nederlandsche Handel-Maatschappij in Amsterdam, the largest Dutch
bank, who secretly took over the shares of the British investor.
Immediately after the Germans occupied the Netherlands in 1940 the

Nazis showed interest in the three German renaissance paintings within
the Kröller-Müller collection. The Nazis offered 600 thousand guilders
for the three works, which had to be applied to new investments in art
for the museum. Kröller, who hardly had any private liquidity left, accept-
ed the offer and used sixty thousand of the amount to sell his remaining
designer furniture and paintings to the state. Good relationships with
the German occupying authority also enabled him to increase govern-
ment funding for his estate and to reduce interest obligations. He also
managed to limit government representation on the boards of the two
foundations owning the museum and the estate. Salomon van Deventer
became president of both foundations during the war. Anton Kröller
died on December 5, 1941 in Sint Hubertus on De Hoge Veluwe.


