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Inleiding 

 

Het onderwerp van deze scriptie is Willem van der Vorm (1873-1957). Willem van der Vorm 

was de oom van mijn schoonmoeder  Grietje de Leeuw-van der Vorm (1904-1986). Oom 

Willem was van boerenzoon opgeklommen tot een van de grote havenbaronnen van Rotterdam 

en hij had een belangrijke kunstcollectie verzameld. 

In de cursus Verzamelen, onderdeel van de faculteit Algemene Cultuurwetenschappen aan de 

Open Universiteit, worden Willem van der Vorm en zijn tegenspeler D.G. van Beuningen 

genoemd als schenkers en bruikleengevers aan het Museum Boijmans Van Beuningen. Als 

internationaal georienteerde ondernemers beseften zij het belang van cultuur als middel tot 

volksopvoeding en als medium om de werkstad Rotterdam een goede naam te bezorgen.1 Door 

deze cursus en door familieverhalen werd mijn belangstelling voor Willem van der Vorm in 

zodanige mate gewekt dat ik besloot mijn afstudeeronderzoek aan deze oud-oom te wijden. 

Hoewel er van Van der Vorm geen persoonlijke archieven bewaard zijn gebleven en er weinig 

over hem is gepubliceerd, is zijn Werdegang in cultuurwetenschappelijk perspectief van belang 

door de sociale, economische en culturele aspecten ervan. De probleemstelling die aan mijn 

onderzoek naar deze Werdegang ten grondslag ligt is de volgende: 

 

Hoe heeft de sociale stijging van Willem van der Vorm van boerenzoon tot havenbaron zich 

ontwikkeld? Waarom en hoe trad hij op als kunstlievend mecenas en als sociaal weldoener? 

 

Deze probleemstelling roept  vier onderzoeksvragen op: 

1. Onder welke omstandigheden speelde de jeugd van Willem van der Vorm zich af? 

2. Op welke wijze kreeg de carrière van Willem van der Vorm tijdens zijn leven gestalte? 

3. Hoe ontwikkelde het mecenaat van Willem van der Vorm zich? 

4. Op welke wijze bedreef Willem van der Vorm liefdadigheid? 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik in de eerste plaats contact gezocht met 

familieleden die Van der Vorm persoonlijk hebben gekend of die onder hem hebben gewerkt. 

Omdat Van der Vorm ongehuwd en kinderloos bleef moest ik het begrip familie ruim nemen. 

Daarnaast raadpleegde ik notulen van bedrijven of instellingen waarbij Van der Vorm betrokken 

was of waarvan hij de leiding had. De speurtocht naar deze gegevens werd ernstig bemoeilijkt 

doordat de Kamer van Koophandel te Rotterdam bij het bombardement op die stad in 1940 door 

brand werd verwoest. Hierbij ging het archief verloren. Niettemin bleken er in andere door mij 

 
1 Thijs, Pieter, e.a., Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum (Heerlen 1993) 396, 397, 403. 
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geraadpleegde archieven voldoende gegevens te vinden om de carrière van Van der Vorm te 

volgen.   

Van der Vorm wordt vaak in één adem genoemd met D.G. van Beuningen, zijn tegenspeler in 

de haven en mede-mecenas van het Museum Boijmans Van Beuningen. Over Van Beuningen is 

veel gepubliceerd en hij  liet zelf, in tegenstelling tot Van der Vorm,  mémoires na.  

Volgens zijn familieleden was Van der Vorm wars van publiciteit. Dientengevolge zijn er ook 

over zijn activiteiten als sociaal weldoener weinig gegevens. Toch is het mij gelukt een beeld te 

krijgen van zijn handel en wandel, dankzij gesprekken met familieleden en bekenden van Van 

der Vorm. Uit al deze gesprekken, archieven, notulen en literatuur kwam het beeld naar voren 

van een markant ondernemer, mecenas en weldoener, een beeld dat het verdient belicht te 

worden. 

 

De verzamelde gegevens moesten worden geordend. Voor de compositie maakte ik een 

afweging tussen chronologie en thematiek. De chronologie werd de grondvorm, mijn scriptie 

begint met de jeugd van Van der Vorm en eindigt met zijn overlijden. De hoofdstukken over 

zijn carrière, mecenaat, belangstelling voor het agrarisch bedrijf, ontspanning en liefdadigheid  

zijn thematisch. 

Wat de spelling betreft wijs ik op de schrijfwijze Boijmans/Boymans. Tot de naamsverandering 

van het Museum Boymans in Museum Boijmans Van Beuningen werd de naam van het 

museum met een ‘y’ geschreven. Zo komt de naam ook in de door mij geraadpleegde bronnen 

voor. Ik houd daarom de schrijfwijze ‘Boymans’ aan voor de periode die het leven van Van der 

Vorm omvat. De ‘sch’ in de spelling van de Rotterdamse, Amsterdamse en Nederlandse Bank 

word door mij aangehouden in de tijd waarin deze spelling gebruikelijk was. Eigennamen 

schrijf ik de eerste keer dat ze gebruikt worden cursief, daarna komen deze namen in staand 

schrift voor. 
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Hoofdstuk 1   De jeugd van Willem van der Vorm 
 

Aan het eind van de Zuiderkerkedijk in Rotterdam-IJsselmonde staat een mooi gerestaureerd 

boerderijtje uit 1796. Hier werd Willem van der Vorm geboren op 6 november 1873. Hij was 

het zesde kind van Willem van der Vorm en Maaike Lagendijk. Jacob (1863) was zijn oudste 

broer, daarna kwam Klaas (1865), vervolgens drie meisjes en na Willem werden er nog drie 

jongens geboren.2 De vader van Willem stamde in rechte lijn af van Cornelis Hendricksz. van 

der Vorm, geboren omstreeks 1625 in Hendrik Ido Ambacht. Deze Van der Vorm woonde er in 

1690 ‘aan de steenplaats’. Omstreeks deze tijd werd de achternaam ‘Van der Vorm’ voor het 

eerst gebruikt. Die naam komt van de vormen (mallen) waarin de klei werd gedaan om stenen te 

bakken.3

 

In IJsselmonde 

Over de jeugd van Willem van der Vorm is weinig bekend. Aan de hand van feitenmateriaal 

kunnen we ons wel een voorstelling maken van het dorp IJsselmonde en de leef-, woon- en 

werkomstandigheden aldaar in de tweede helft van de negentiende eeuw. Die waren op hun 

beurt weer het gevolg van eeuwenlange ontwikkelingen die model kunnen staan voor veel 

plaatsen in Nederland: van moerasland , veen en armoede naar stedelijke bebouwing en 

welvaart. 

IJsselmonde werd in 1388 een ‘ambachtsheerlijkheid’.4 Deze bestuursvorm voor een 

plattelandsgebied ontstond toen de graaf als leenheer een deel van zijn bestuursmacht uit handen 

gaf aan wat we nu een ambtenaar zouden noemen. Daarnaast kon hij heerlijke rechten als 

visrecht, veerrecht en jachtrecht verlenen. Als de leenheer ook lagere en soms middelbare 

rechtspraak verleende, was er sprake van een ambachtsheerlijkheid. De ambachtsheer kon 

echter van de leenheer verlof krijgen een erkend rechter aan te stellen. Die kreeg dan de functie 

van schout. Hij werd bijgestaan door de schepenen. In IJsselmonde is de bestuursvorm 

ambachtsheer, schout en schepenen tot na de Franse tijd blijven bestaan.5 In de grondwet van 

1848 werden de heerlijke rechten inzake rechtspraak en bestuur afgeschaft. De naam 

‘ambachtsheer’ bleef echter bestaan, de laatste ambachtsheer van IJsselmonde, tevens 

burgemeester van Rotterdam, was Mr. Cornelis Joan Adriaan Bichon van IJsselmonde (1855-

1923). De rechten die hij behield waren het opperkerkmeesterschap, het collatierecht , het 
 

2 A.P. van den Hoek, Genealogie van het geslacht Van der Vorm te IJsselmonde en Ridderkerk 

(Puttershoek 1985) 29. 
3 Genealogie Van der Vorm. Privébezit J.W. van der Vorm, Middelburg. 
4 H.L. Baars, Grepen uit de Geschiedenis van IJsselmonde (2e druk; Arnhem 1977) 69. 
5 Ibidem, 17. 



 14

                                                     

patronaatsrecht en het veerrecht.6 De eerste drie waren kerkelijke rechten inzake benoeming en 

functioneren van predikanten en ambtsdragers in de Hervormde kerk van het dorp. Het 

veerrecht hoorde bij het veer  Kralingen-IJsselmonde. Dit veer was van grote betekenis voor de 

inwoners van IJsselmonde, het was de belangrijkste verbinding met Rotterdam. Het veerhuis  

De Hollandsche Tuyn was rond 1900 een druk bezochte herberg. De boeren uit de omgeving 

stalden er hun paarden als ze in IJsselmonde ter kerke gingen en hun vrouwen dronken er na de 

dienst koffie.7 Op 31 mei 1900 deed Mr. Bichon officieel afstand van zijn laatste heerlijke 

rechten.8 Zijn kasteel, gelegen in een park in het centrum van het dorp, werd eind 1900 

afgebroken. Het dorpsbeeld van IJsselmonde waarmee Willem van der Vorm opgroeide, was 

daarmee voorgoed veranderd. 

Willems vader was vlasboer, evenals zijn voorouders en op het weiland rond de boerderij aan de 

dijk hield hij koeien.In het begin van de negentiende eeuw was de vlasteelt nog heel belangrijk, 

de Van der Vormen verwerkten zelfs vlas uit de noordelijke provincies en verwierven daarmee 

een redelijke welvaart.9 Met de opkomst van de katoen verminderde de vraag naar vlas en 

verslechterde de inkomenssituatie. Vijf jaar na de geboorte van Willem kreeg Europa te kampen 

met de grote landbouwcrisis ( 1878-1894), ontstaan door de invoer van goedkoop Amerikaans 

graan.10 In de liberale politieke constellatie van die tijd paste overheidssteun aan bedrijven 

niet.11 In het grote gezin van Willems ouders waren de leefomstandigheden dan ook sober. In de 

familie gaat het verhaal dat Willems moeder haar zoon de raad gaf bakker te worden omdat hij 

dan tenminste zijn dagelijks brood had. De kinderen moesten meehelpen met de 

werkzaamheden in en rond de boerderij, mest kruien, melken en in de tijd van de vlasoogst 

trokken ze in de grote schuur de bolletjes van de stengels.12 Het woonhuis en de omringende 

grond waren eigendom van Van der Vorm sr., de vlasakkers werden gepacht. 

De familie Van der Vorm was protestant. Deze godsdienstige overtuiging past in een lange 

traditie die teruggaat tot de Reformatie in de zestiende eeuw.. De hervormde kerk van het dorp 

draagt de naam van Adriaen Jansz. Hij was de pastoor die op 29 september 1566 demonstratief 

brak met de Kerk van Rome. Tot Pasen 1567 preekte hij op de manier van de Hervormden en de 

dorpelingen volgden hem in de nieuwe leer. Op last van het Spaanse gezag werd de pastoor op 2 

mei 1567 gevangengenomen en overgebracht naar Den Haag. Daar werd hij, samen met de 

 
6 Ibidem, 114. 
7 Ibidem, 71. 
8 Ibidem, 113. 
9 Ibidem, 97. 
10 P.J. Bouman, Economische en sociale geschiedenis in hoofdlijnen (12e druk; Groningen 1965) 186. 
11 P.J. Bouman en W.H. Bouman, De groei van de grote werkstad (12e druk; Assen 1955) 22. 
12 Mededeling van D.M. Vermaat-Van der Vorm, in 1910 op deze boerderij geboren.  
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eveneens afvallige pastoors van De Lier, Monster en Schagen op 30 mei 1570, staande aan een 

paal op de Vijverberg, geworgd en verbrand.13 Deze gebeurtenis heeft diepe indruk gemaakt op 

de inwoners van IJsselmonde en hen gesterkt in hun geloofsovertuiging. De ouders van Willem 

lieten hun zoon op 7 december 1873 in de Adriaen Jansz.kerk dopen.14  

De eerste christelijke lagere school van IJsselmonde werd in 1879 geopend. Gezien de 

overtuiging van zijn ouders is het aannemelijk dat Willem deze school heeft bezocht. Ook 

genoot hij onderwijs op de  ‘Franse school’.15 Met ‘Franse scholen’ werd elke school aangeduid 

waar Frans werd onderwezen. Er was echter wel een verschil tussen de ‘Franse-en-Duitse 

school’ waar de voertaal Nederlands was en de echte ‘Franse school’, waar Frans de voertaal 

was. De oudste inwoners van IJsselmonde herinneren zich dat in hun dorp een ‘Frans-Duitse’ 

school is geweest.16 Na schooltijd was er het werk op de boerderij en om geld bij te verdienen 

hielp Willem met het sjouwen van zakken meel op korenmolen ‘De Hoop’.17 Deze molen, die 

het dorpssilhouet sinds 1750 bepaalde, werd in 1949 gesloopt. 

Visserij was, naast landbouw, van oudsher een van de belangrijke middelen van bestaan in dit 

gebied. De natuurlijke omstandigheden voor het vangen van zalm waren bij IJsselmonde ideaal 

doordat hier de grens liep tussen zout en zoet water. Naast de particuliere visvangst bestond een 

groot zalmvisserijbedrijf  De Goede Verwachting, dat aan veel mensen werk bood.18

In dit waterrijke gebied waren schepen voor handel en transport van het grootste belang. Rond 

1800 telde IJsselmonde negen scheepstimmerwerven die samen 18 à 20 schepen per jaar 

leverden. Naast deze werven ontstonden toeleveringsbedrijven zoals een lijnbaan, een 

zeilmakerij, smederijen en schildersbedrijven.  Het bekendste scheepstype dat werd gebouwd 

was de Zeeuwsche Poon.19 In de loop van de negentiende eeuw verdween een aantal 

scheepswerven, de laatste werf van IJsselmonde werd in 1962 gesloten. 

 

De jeugd van Willem van der Vorm speelde zich af in een grotendeels agrarisch dorp met veel 

ruimte tussen de boerderijen langs de dijken. De dorpskern werd bepaald door kerk, kasteel, 

kroeg en aanlegplaats van het veer. Willem heeft er de geuren van vis, teer, olie en mest 

geroken, hij heeft er de melkman met zijn hondenkar zien lopen en hij is getuige geweest van 

 
13 Baars, Grepen, 41, 42. 
14 Hervormde Gemeente IJsselmonde, Gemeentearchief Rotterdam (GAR), toegangsnr. 361, inv.nr. 29. 
15 J. Charité ed., Biografisch  Woordenboek deel 1 (`s Gravenhage 1979) 627. 
16 Baars, Grepen, 78. 
17 Mededeling van N. Bakker-Leentvaar die dit van Willem van der Vorm zelf heeft vernomen. 
18 IJsselmonde, Toen & Nu, Stichting Insula Mundi, Historische Publicaties c.a., (Rotterdam z.j.) 55. 
19 J.D. van Rikxoort, IJsselmonde, een dorp aan de Maas (Lekkerkerk 1979) 26. 
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zware lichamelijke arbeid. Hij zal genoten hebben van de feestelijke paardenmarkt, misschien is 

zijn latere passie voor de ruitersport hier geboren, we weten het niet. 

Willems oudste broer Jacob was voorbestemd om de boerderij van zijn vader over te nemen. De 

tweede zoon Klaas ( die later Nico werd genoemd), was de eerste die het dorp verliet. Terwijl 

het voor de agrarische bevolking van Nederland economisch zware tijden waren,  profiteerden 

veel steden van de uitbreiding van het verkeerswezen. In Rotterdam bloeide de transitohandel en 

op allerlei terreinen werden arbeidskrachten gevraagd. Nico waagde de stap en vond werk als 

loopjongen bij scheepskantoren aan de Boompjes in Rotterdam. Zijn verhalen zullen grote 

indruk hebben gemaakt op zijn acht jaar jongere broer, ze hebben er in ieder geval toe geleid dat 

hij op een goede dag, nadat hij weer een zware kruiwagen met mest had gekruid, de riek pakte, 

hem in de mest stak en zei: ‘Dit was de laatste’.20 Aangespoord door het succes van zijn oudere 

broer ging nu ook Willem zijn geluk in Rotterdam beproeven. Een geslaagde migratie lokt een 

andere uit. Bouman noemt dit het ‘echo-effect’.21  

 

In de grote stad 

In de tweede helft van de negentiende eeuw vond in Rotterdam de overgang plaats van 

stapelmarkt naar transitohaven. Dit was vooral het gevolg van de verbetering van de vaarroute 

van de Maasstad naar zee. Die verbinding was eeuwenlang problematisch doordat de natuurlijke 

vaarwegen onbetrouwbaar waren geworden door verzanding of dichtslibbing. 

Waterstaatkundige  P. Caland kwam in 1857 met een plan om de Hoek van Holland te 

doorsnijden, de vaarroute naar zee zou dan worden teruggebracht tot 30 kilometer.22 Het plan 

werd aangenomen, de werkzaamheden begonnen in 1866 en in 1872 voer het eerste schip door 

de Nieuwe Waterweg.  Doordat de werking van eb en vloed onvoldoende bleek om de vereiste 

diepte te handhaven moesten er in de jaren daarna nog veel baggerwerkzaamheden worden 

uitgevoerd. Rond 1895 was de stad goed bereikbaar voor schepen met een diepgang  van meer 

dan 72 decimeter.23

Van 1879 tot 1910 was G.J. de Jongh directeur van Gemeentewerken in Rotterdam. Hij zag in 

dat de stad ruime bassinhavens nodig had om een snelle overslag van massagoederen uit 

zeeschepen in Rijnschepen en omgekeerd mogelijk te maken en ontwikkelde plannen voor de 

aanleg van dergelijke havens. De gemeente nam die aan en tussen 1882 en 1910 werden de 

 
20 Maurits Hudig e.a., Register van Rotterdamse Bijnamen 1850-1950 (Rotterdam 2005) 96. 
21 Bouman en Bouman, De groei, 22. 
22 Paul van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw 

(Zwolle 2000) 67. 
23 Ibidem, 70. 
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Rijnhaven, de Petroleumhaven en de Maashaven gegraven. Hierdoor nam de werkgelegenheid 

toe en groeide de bevolking dienovereenkomstig.24

Door de grote uitbreiding van het scheepvaart- en handelsverkeer ontstond een ruime 

arbeidsmarkt voor commerciële en leidinggevende functies. Jonge mensen met 

doorzettingsvermogen en intelligentie kregen daarmee de mogelijkheid  te klimmen op de 

sociale ladder.25 Nico van der Vorm, die als loopjongen bij een scheepvaartkantoor begon, 

werkte zich op tot directeur van het bedrijf P.A. van Es & Co.26 Willem volgde het voorbeeld 

van zijn oudere broer en begon ook als loopjongen. Hij werkte snel, zag overal werk en gaf zijn 

ogen goed de kost.27 Op een dag vroeg de kapitein van een schip, waar hij met papieren van het 

scheepvaartkantoor aankwam, of hij een classificeerder kende die onder meer ook zijn schip kon 

verven. Willem ging op zoek. De man die hij vond leverde zulk goed werk  dat de kapitein 

Willem als dank een forse beloning toestopte. Toen hij `s avonds thuis kwam op de boerderij 

vond hij zijn moeder in tranen. Er was geen geld om de pacht te betalen en het gevaar dreigde 

dat het gezin uit huis werd gezet. Willem zei: ‘Moeder, hier is het geld’ en hij gaf haar wat hij 

die dag extra had verdiend. Later zou Van der Vorm zeggen dat er op dit geld zegen had 

gerust.28

Met de uitbreiding van de administratieve werkzaamheden in de scheeps-en handelskantoren 

groeide de behoefte aan controle hierop. In Rotterdam werd in 1882 de Vereniging van 

Handelsbedienden Mercurius opgericht, in 1883 gevolgd door het Bureel van Boekhouding 

Confidentia.29 In die tijd werden de termen ‘boekhouder’ en ‘accountant’ door elkaar gebruikt. 

Het woord ‘accountant’ kwam uit Engeland waar dit beroep na de industriële revolutie ontstond. 

Omdat het aantal opleidingen voor deze beroepen toenam werd in 1895 het Nederlands Instituut 

voor Accountants (NIVA) opgericht. Het NIVA wilde een wettelijke regeling voor het beroep 

van accountant.30 De doelstelling was het bevorderen van de deskundigheid van zijn leden door 

het geven van cursussen, waarin de theorie van de accountancy werd onderwezen alsmede het 

uitreiken van diploma`s van bekwaamheid.31 De opleiding stond voorop, het examen kwam 

 
24 Bouman en Bouman, De groei, 14. 
25 Ibidem, 15. 
26 Mededeling van O.J. van der Vorm, Engeland. 
27 Ibidem. 
28 Mededeling van J.M. van der Vorm, Zwitserland, bevestigd door O.J. van der Vorm. 
29 Johan de Vries, Geschiedenis der Accountancy in Nederland. Aanvang en Ontplooiing, 1895-1925 

(Assen z.j.) 36. 
30 Ibidem, 51. 
31 I. Kleerekoper, ‘Terugblik op 70 jaar opleiding en examens’, De accountant: maandblad van het 

Koninklijk Nivra ( 1964-1965) 238. 
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daarna. Het programma bestond  uit een deel Algemene Ontwikkeling (aardrijkskunde, 

geschiedenis en de drie moderne talen) en uit Accountancy. Dit laatste hield een grondige 

kennis van de praktijk en de verschillende methoden van boekhouding in, kennis van het 

handelsrekenen, statistiek, bekendheid met het krediet-, munt- en bankwezen in Nederland, 

handelsrecht en bekendheid met wettelijke bepalingen op het gebied van faillissementen.32

Willem van der Vorm had een scherp inzicht in financiële zaken.33 Hij besefte dat hij een 

gedegen studie nodig had om vooruit te komen.  Daarom ging hij in de avonduren de opleiding 

aan het NIVA volgen. In het register van leden over de periode 1895-1967, dat zich in 

Amsterdam bevindt, is de naam   ‘Van der Vorm’ echter niet te vinden. Dit hoeft niet te 

betekenen dat hij de opleiding niet heeft afgemaakt, maar is mogelijk te wijten aan het feit dat 

het register over de eerste jaren is niet volledig is.34 Voor de avondstudie was het ondoenlijk 

dagelijks de tocht (te voet en met het veer) van IJsselmonde naar Rotterdam en omgekeerd te 

maken. Van der Vorm ging daarom in de kost bij het echtpaar Van Anraat.35  Nog tijdens zijn 

studie werd Van der Vorm inspecteur van de Rotterdamse American Petroleum Company 

(APC).36 Zijn broer Nico en hij betrokken toen samen een woning aan de Nieuwe Binnenweg in 

Rotterdam.37

 

Het karakter van Van der Vorm was mede bepaald door de economische omstandigheden in zijn 

ouderlijk huis en zijn geboortedorp. Dat karakter, gecombineerd met een helder verstand, 

doorzettingsvermogen en werklust, droeg bij aan zijn zakelijk succes. De mogelijkheden 

daarvoor bood de havenstad Rotterdam.

 
32 Ibidem, 239. 
33 Mededeling van O.J. van der Vorm. 
34 Door mij onderzocht en nagevraagd bij het Koninklijk NIVRA te Amsterdam. Het NIVRA is de 

opvolger van het NIVA. J.M. van der Vorm deelde mij mee dat hij het NIVA-diploma van W. van der 

Vorm onder ogen heeft gehad. 
35 Mededeling van J.H. Janssen-Mulder, IJsselstein. 
36 Joh.R. ter Molen, ed., 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam 1999) 287.  
37 Mededeling van J.H. van der Vorm, Rotterdam. 
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Hoofdstuk 2  Carrière 
 

De economische ontwikkelingen in Rotterdam aan het eind van de negentiende eeuw vormden 

de grondslag voor haar vooraanstaande positie als wereldhaven in de eeuw daarna. 

De carrière van Willem van der Vorm is nauw met deze ontwikkelingen verbonden. Rond 1890 

bracht hij nog scheepspapieren van de kantoren aan de Boompjes naar de kapiteins in de havens, 

maar in de eerste decennia van de twintigste eeuw ontpopte hij zich als een van de grote 

ondernemers van Rotterdam. De grote vlucht van zijn carrière begon toen hij in dienst kwam bij 

de American Petroleum Company (APC). 

 

Koopman en reder 

Op 1 april 1891 werd de APC opgericht voor de aanvoer en distributie van aardolie in 

Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De tankschepen met olie  voeren onder Nederlandse 

vlag. Als de olie was gelost namen de schepen bunkerkolen in. In die tijd was steenkool de 

belangrijkste brandstof. Ook gasfabrieken gebruikten die voor de productie van gas ten behoeve 

van straatverlichting, industrieel en huishoudelijk gebruik.38 Het samengaan van handel en 

vervoer was kenmerkend voor de steenkolenhandel. Dit kon worden verklaard door de geringe 

soortelijke handelswaarde van steenkool in vergelijking met een grondstof als graan. Het relatief 

dure artikel graan kon de fluctuaties van de vrachtprijzen verdragen, het relatief goedkope 

artikel steenkool kon dat niet. Levering van steenkool gebeurde in de groothandel vaak op 

langlopende contracten, met constante hoeveelheden. In het steenkolenbedrijf was er om die 

reden werk voor een eigen transportvloot.39 Van der Vorm vond als inspecteur bij de APC de 

prijs van Duitse bunkerkolen te hoog. De APC richtte daarop op 27 maart 1896 de N.V. 

Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij (SSM) op voor de import van kolen uit de mijnstreek 

in het noordoosten van Engeland. Victor Los van Aarlanderveen werd directeur van deze 

nieuwe maatschappij, die gevestigd werd aan de Rotterdamse Willemskade.40 Het hoofdkantoor 

voor het buitenland werd gevestigd in Londen onder de naam Shipping & Coal Company. Het 

doel van de SSM was volgens de statuten tweeledig: 

- het doen bouwen of aankopen van stoom- en andere schepen en het exploiteren daarvan, 

en 

- het kopen en verkopen van steenkolen en het doen van andere handelszaken.41 

 
38 N.V. Scheepvaart- en Steenkolen- Maatschappij 1896-1969 Stegro-reeks nr. 4 (Rotterdam 2004) 5. 
39 Z.W. Sneller, Geschiedenis van den steenkolenhandel te Rotterdam (Groningen 1952) 195. 
40 N.V. Scheepvaart- en Steenkolen- Maatschappij, 5. 
41 Sneller, Geschiedenis, 220. 
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De APC bood in 1905 de SSM ter overname aan. Wat hiervoor de reden was is onbekend. Van 

der Vorm hapte toe en benoemde zichzelf tot directeur in de plaats van Los van Aarlanderveen 

die met pensioen ging.42 Los van Aarlanderveen voerde als telegramadres het woord Los. Een 

van de eerste  daden van Van der Vorm als nieuwe eigenaar was het veranderen van dat 

telegramadres, met een woordspeling naar de naam van zijn voorganger, in Profit. ‘Turn your 

loss into a profit’ was zijn devies.43 De SSM was een niet aan de beurs genoteerde Naamloze 

Vennootschap, met als grootaandeelhouders de APC en Willem van der Vorm.44 Van der Vorm 

verwierf belangen in de Britse steenkolenmijnbouw. In Newcastle en Hull werden filialen 

geopend voor  lijndiensten naar Harlingen in Nederland. Naast vervoer van steenkool ging de 

SSM zich ook toeleggen op het vervoer van andere lading zoals groenten, zuivelproducten en 

hout.45 Tijdens zijn werk als inspecteur van de APC had Van der Vorm Duitsland goed leren 

kennen. De Duitse mijnbouwbedrijven hadden zich in 1894 verenigd in het Rheinisch-

Westfälisches-Kohlen-Syndikat.46 Omdat het syndicaat de prijs kunstmatig hoog hield zag Van 

der Vorm concurrentiemogelijkheden voor de Engelse steenkool. In Hamburg werd op zijn 

instigatie de Schiffahrt- und Kohlen- Gesellschaft opgericht om Engelse steenkool in te 

voeren.47 Ook in de Scandinavische landen en Frankrijk ontstonden filialen van de SSM. 

De eerste schepen van de SSM werden gebouwd in Engeland. Van der Vorm, die ervan 

overtuigd was dat de Rotterdamse haven werk moest bieden aan velen, liet de volgende schepen 

voor de SSM-vloot bouwen bij de Rotterdamse werf Rijkee & Co.48  In 1914 bestond zijn vloot 

al uit acht schepen. 

Op 1 augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Hoewel Nederland neutraal bleef, 

betekende de uitgebroken oorlog een ontwrichting van de Nederlandse zeescheepvaart. 

Engeland was één van de oorlogvoerende landen en dit had grote gevolgen voor de SSM. Aan 

het begin van de oorlog werd de kolenuitvoer van Duitsland en België stopgezet. De betekenis 

voor Nederland van de invoer van Britse kolen nam toe, alleen al in de eerste oorlogsmaand 

voerde de SSM 120.000 ton kolen aan.49 Om tot een doelmatige distibutie van steenkolen in 

 
42 Mededeling van O.J. en J.M. van der Vorm. 
43 Jan Willem Beyen, Het spel en de knikkers (Rotterdam 1968) 64. 
44 Wim Wennekes, De Aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven (4e druk; 

Amsterdam 1994) 510. 
45N.V. Scheepvaart- en Steenkolen- Maatschappij, 12. 
46 Mariëtte Haveman ed., Zwarte Rook. Fotografie en steenkool in de twintigste eeuw (Rotterdam 2002) 

54. 
47 Sneller, Geschiedenis, 221. 
48 N.V. Scheepvaart- en Steenkolen- Maatschappij, 7. 
49 Ibidem, 8. 
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Nederland te komen, riep de regering de Rijksdienst voor Kolendistributie in het leven. 

Directeur van deze dienst werd Mr. Dr. W.F.J. Frowein. Hij werd bijgestaan door een 

Commissie van Advies. Een van de acht leden van deze commissie was Van der Vorm.50 Op 8 

oktober 1917 verzocht de regering Van der Vorm zich te belasten met de aankoop en de aanvoer 

van Britse kolen.51 Er waren in totaal vijf kolenimporteurs, de SSM was de grootste, haar 

import bedroeg 51% van het totaal.52

 

Van der Vorm had eveneens belangstelling voor in Nederland gedolven steenkool. Al vanaf de 

twaalfde eeuw werden er in het gebied van de abdij Rolduc bij Kerkrade kolen gedolven. Toen 

Franse troepen in 1794 Nederland bezetten werden de mijnen van de abdij genationaliseerd en 

aan de landelijke domeinen toegevoegd. Hun naam werd Mines Domaniales (Latijn: domanium 

= landsdomein).53 Het meervoud ‘mijnen’ slaat op de verschillende kolenvelden die samen de 

mijn vormden. In 1815 werden de Mines Domaniales ondergebracht bij de Nederlandse Dienst 

der Domeinen als Domaniale  Steenkolenmijnen.54 Omdat een deel van de te ontginnen velden 

buiten de Nederlandse grens op toenmalig  Pruisisch gebied lag kreeg de Domaniale Mijn 

concessie voor de aanleg van een spoorwegverbinding van Aken naar Maastricht. Op 12 april 

1845 werd een wetsontwerp bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend om het genot 

en het beheer van de Domaniale Steenkolenmijnen voor de duur van 99 jaar over te dragen aan 

de concessionarissen van de spoorlijn Aken-Maastricht.55 De mijnen waren in die tijd niet erg 

winstgevend en het Nederlandse parlement ging om die reden met deze wet  akkoord. 

De spoorwegmaatschappij werd op deze wijze een mijnbouwonderneming.  De kolen die 

gedolven werden, waren bestemd voor het eigen gebruik van de spoorweg. In de tweede helft 

van de negentiende eeuw nam de vraag naar kolen echter zodanig toe dat de Nederlandse 

regering in 1902 de N.V. Staatsmijnen oprichtte. Deze maatschappij nam tussen 1907 en 1924 

de mijnen Wilhelmina, Emma, Hendrik en Maurits in productie. Van der Vorm verwierf in 1919 

voor eigen rekening een meerderheidsbelang in de Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij 

door op de Berlijnse beurs het grootste deel van de aandelen in te kopen. Hij beschikte daardoor 

over 224 van de 232 stemmen, hetgeen van grote betekenis was voor de SSM. De SSM was in 

 
50 Rijksdienst voor Kolendistributie, Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA),  toegangsnr. 2.06.079, 

inv.nr.1005. 
51 Ibidem, toegangsnr. 2.06.079, inv.nr.1006. 
52 Ibidem, toegangsnr. 2.06.079, inv.nr. 1012. 
53 C.E.P.M. Raedts, De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg 

(Assen 1974) 42. 
54 Ibidem, 68. 
55 Ibidem, 92. 
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die tijd zeer winstgevend en werd door haar invloed op de Nederlandse kolenmijnbouw minder 

afhankelijk van de vaak onzekere aanvoer van Engelse kolen.56 De uit 1880 daterende 

pachtovereenkomst voorzag in een vaste afdracht van 4 gulden per gewonnen ton kolen aan de 

staat, bij een gemiddelde productie van 500.000 ton ging het om ruim twee miljoen gulden per 

jaar. Toen de mijn nog winst maakte was de afdracht van dit bedrag geen probleem. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog stegen de lonen  van de mijnwerkers, met als gevolg dat na de oorlog de 

exploitatie van de Limburgse mijnen verlies opleverde. De directies van de particuliere mijnen 

in Limburg en die van de Staatsmijnen kwamen in maart 1921 in vergadering bijeen voor 

overleg over de sterk gestegen lonen en besloten éénstemmig over te gaan tot trapsgewijze 

verlaging.57

Toen op 1 april 1921 plotseling een staking uitbrak in de Engelse mijnen, verdween de urgentie 

van loonsverlagingen. Alleen de directie van de Domaniale  Mijn wenste vast te houden aan de 

eerder overeengekomen voorstellen tot verlaging van de lonen.58 Het bedrijf verkeerde door het 

ongunstige pachtcontract in een moeilijke positie. Per 1 augustus zouden de lonen met 35% 

worden verlaagd, conform hetgeen in maart was afgesproken. Algemeen werd aangenomen dat 

de directie met deze maatregel een aantrekkelijker pachtcontract trachtte te verwerven, over de 

ruggen van de mijnwerkers.59 Op 1 augustus 1921 brak een staking uit in de Domaniale Mijn. 

De drie mijnwerkersbonden, de christelijke, de katholieke en de algemene, werkten samen en de 

onderlinge solidariteit van de mijnwerkers was groot.60 De middenstand uit Kerkrade steunde de 

stakers door de prijzen van levensmiddelen te verlagen. Inmiddels had toenmalig Minister van 

Financiën De Geer ingezien dat niet het pachtcontract, maar de ongunstige conjuncturele 

ontwikkeling de noodzaak was voor de loonsverlaging.61 Van der Vorm zag daarin een mooie 

oplossing voor het conflict: als de regering bereid was het pachtcontract open te breken zou de 

directie de lonen per 1 oktober minder willen verlagen dan eerst in de bedoeling lag. Op 

initiatief van de Staatsmijnen besloten de directies van de particuliere en de Staatsmijnen de 

lonen per 1 oktober te verlagen. De werknemers van de Domaniale mijn zouden hetzelfde loon 

krijgen als hun collega`s bij de Staatsmijnen. Daarmee was de uniformiteit tussen alle mijnen 

 
56 Louis H.M. Kreukels, Mijnarbeid: Volgzaamheid en Strijdbaarheid. Geschiedenis van de 

arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940 (Assen 1986) 340-341. 
57 Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Mededeelingen van commissarissen en directie der Aken-

Maastrichtse Spoorweg Maatschappij omtrent de Domaniale Steenkolenmijnen (z.p. 1921) 3.  
58 Kreukels, Mijnarbeid, 340. 
59 Ibidem, 347. 
60 Ibidem, 350. 
61 Ibidem, 354. 
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hersteld en kwam er een einde aan de staking.62 Nieuwe onderhandelingen tussen Van der Vorm 

en de regering leidden tot een herzien pachtcontract, waarna in 1925 de naam Aken-

Maastrichtse Spoorwegmaatschappij veranderd werd in Domaniale Mijn Maatschappij NV. In 

1966 kocht de Nederlandse regering alle aandelen van deze maatschappij en in 1969 werd 

Nederlands oudste mijn gesloten. 63

Onder leiding van Van der Vorm groeide de SSM uit tot een grote zee- en Rijnrederij en werd 

het kolenbedrijf de concurrent van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV). Die vereniging was 

drie dagen na de SSM op 1 april 1896 opgericht en gevestigd te Utrecht.Deze onderneming 

richtte zich op de in- en verkoop van steenkool uit het Ruhrgebied. Omdat het vervoer van kolen 

over water ongeveer de helft goedkoper was dan per spoor, en omdat Rotterdam door de 

uitbreiding van mechanische overlading toenemende betekenis kreeg als kolenexport- en 

bunkerhaven vestigde de SHV zich in 1902 met een filiaal aan de Boompjes in Rotterdam. 

Daniël George van Beuningen (1877-1955) werd hiervan directeur.64

 

De overslag van kolen uit Engeland en Duitsland vond plaats in de havens van Rotterdam. Tot 

in het begin van de twintigste eeuw gebeurde dit handmatig. Het was zwaar werk, de arbeiders 

moesten een zak kolen van wel 80 kilo van het ene scheepsruim naar het andere dragen. De 

SHV zette vanaf 1905 nieuwe bunkermachines in en installeerde in 1910 een laadbrug voor erts- 

en kolenoverslag. Deze maatregelen voerden de productiviteit aanmerkelijk op.65 De SSM 

investeerde eveneens in nieuwe overslagtechnieken en machines en richtte voor haar 

werknemers op 30 december  1925 een pensioenfonds op.66 Als ondernemers waren Van der 

Vorm en Van Beuningen concurrenten, maar ze hadden wel uiteenlopende connecties met het 

buitenland. 

De benaming havenbaron in de betekenis van ‘grote ondernemer in het havenbedrijf’, is vanaf 

het begin van de twintigste eeuw op beiden van toepassing.67 In haar dissertatie The harbor 

barons onderzocht Maureen Callahan de onderlinge relaties tussen de Rotterdamse 

topondernemers in de periode 1824-1892. Zij kwam tot een groep van 267 personen die 

sleutelposities in het politieke (gemeenteraad), sociale en culturele klimaat bekleedden. Deze 

 
62 Ibidem, 357. 
63 www.domanialemijn.nl 
64 Matthijs Dicke ed., Rotterdamse ondernemers 1850-1950 (Rotterdam  z.j.) 51. 
65 Haveman ed., Zwarte Rook 57, 58. 
66 Stichting Beambtenfonds SSM, Bibliotheek Maritiem Museum Rotterdam, B 14260. 
67 G. Geerts en H. Heestermans, Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (12e druk Utrecht 

1992) 1114. 
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mensen noemde zij ‘havenbaronnen’.68 Mr. K.P. van der Mandele, van 1938 tot 1960 voorzitter 

van de Kamer van Koophandel voor Zuid-Holland te Rotterdam, gebruikte voor de nieuwe 

grote ondernemers als Van der Vorm en Van Beuningen de naam ‘fantasiejongens’.69 Deze 

benaming getuigde van respect voor hun durf en ondernemingszin. Bij een ‘fantasiejongen’ past 

een aparte naam, op de Rotterdamse beurs werd Van der Vorm, omdat hij vooral in Engelse 

kolen handelde, Sir William genoemd.70 De benaming Sir is in dit geval een schertstitel net als 

havenbaron. Hiermee wordt echter wel aangegeven dat de drager een man van gezag en rijkdom 

was. In de periode vanaf het eind van de negentiende eeuw tot het einde van de Tweede 

Wereldoorlog woonden de families die in veel opzichten toonaangevend waren in Rotterdam, in 

het centrum van de stad. Binnen deze betrekkelijk kleine groep gegoede burgers, die veel met 

elkaar te maken hadden en die elkaar goed kenden, kwamen bijnamen veel voor.71

Op 1 mei 1926 begon in Engeland opnieuw een grote mijnwerkersstaking. Binnen een maand 

ontstond een ernstig tekort aan bunkerkolen. Dat kon maar gedeeltelijk worden opgevangen 

door de import van Duitse en Belgische kolen. De SSM kreeg het moeilijk. Van der Vorm, die 

inmiddels ook zijn jongste broer, Arie Pieter (geboren op 8 april 1884), in de directie van de 

SSM had opgenomen, begon geheime onderhandelingen met Van Beuningen. Die leidden ertoe 

dat de SSM in 1928 een dochter werd van Unitas, de voor speciale beleggingen opgerichte 

zusteronderneming van de SHV. De SHV stelde de kolenprijzen van beide ondernemingen vast 

en hield alleen de schijn van onderlinge concurrentie in stand.72 Willem en Arie Pieter van der 

Vorm bleven directeuren van de SSM. Voor de tijd van hun dienstverband kregen ze jaarlijks 

een vaste uitkering in de winst van 75.000 gulden. Hoewel ze formeel over de bedrijfsvoering 

van de SHV en Unitas geen enkele zeggenschap hadden, voerden zij in de dagelijkse gang van 

zaken binnen hun onderneming hun eigen beleid.73  

De SSM was niet het enige werkterrein van Van der Vorm.  In 1927 werd hij eigenaar van het 

bedrijf Spoorijzer te Delft. Deze onderneming kwam voort uit de in 1913 opgerichte  ‘J.C. 

Goudriaans Industrie- en Exportmaatschappij’, die onder meer wagons maakte voor smalspoor. 

Van der Vorm kreeg met dit bedrijf te maken door zijn levering van kolen aan steenfabrieken, 

 
68Maureen Callahan, The harbor barons, political and commercial elites and the development of the port 

of Rotterdam (niet-gepubliceerde Phd-dissertatie, Princeton 1981) 51. 
69 A.J. Teychiné Stakenburg, Beeld en Beeldenaar. Rotterdam en Mr. K.P. van der Mandele (Rotterdam 

1979) 42. 
70 A.C. Gischler, De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer (Zutphen 2003) 34. 
71 Hudig e.a. , Register 3-4, 77. 
72 Harry van Wijnen, Grootvorst aan de Maas D.G. van Beuningen (1877-1955) 340. 
73 Ibidem, noot 20, 501. 
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waaronder de Belvedère Steenfabrieken NV waarvan hij de eigenaar was. Spoorijzer was ook 

van belang voor de Domaniale mijn.74

Samen met de Rotterdamse koopman Robert Bruns richtte Van der Vorm op 7 mei 1926 de 

handelsmaatschappij Argolanda op met het doel handelszaken in het algemeen en meer in het 

bijzonder de in-, uit- en doorvoer van goederen tussen Zuid-Amerika en Europa. Beide partijen 

namen in de onderneming een aandelenbelang van 50.000 gulden, voor 100% (à pari) 

volgestort. In het aandelenregister is te vinden dat de aandelen 1-50 toebehoorden aan Bruns, de 

aandelen 51-100 waren eigendom van de SSM, vertegenwoordigd door  Van der Vorm. In 1946 

werd het kapitaal verhoogd  tot 425.000 gulden (aandelen 101-425). Na het overlijden van Van 

der Vorm in 1957 werd Argolanda verkocht, de onderneming bestaat nog steeds onder deze 

naam en is gevestigd aan het Weena in Rotterdam.75 De huidige directeur van Argolanda, Leon 

Granneman, vertelde dat zijn vader nog had meegemaakt dat Van der Vorm de vergadering van 

aandeelhouders voorzat. Hij werd altijd vergezeld door zijn foxterrier die op een kussentje naast 

hem zat. 

Het aantal bedrijven waarin Van der Vorm belangen had was groot. Hij was grootaandeelhouder 

van touwslagerij Mennens & Co. en de Nederlandse Gasmaatschappij, financierde de 

Nederlandse Fotografische Industrie te Soestduinen en het bedrijf Holland-Electro N.V. en hij 

was eigenaar van een visserijvloot, Piscator.76 Ook bezat hij de Apparatenfabriek Thermion te 

Lent, een gloeilampenfabriek  die later aan Philips werd verkocht.77 Op Sumatra, in toenmalig 

Nederlands-Indië, bezat hij een theeplantage, Halaban. Deze onderneming werd in 1953 voor 

vijf jaar overgedragen aan de Republiek Indonesia. De regering besteedde het beheer uit aan de 

arbeiderscoöperatie van Halaban. Op verzoek van Van der Vorm bracht F. Loeff, een zoon van 

Van der Vorms jurist,  in 1956 een bezoek aan de onderneming om te onderzoeken hoe de zaken 

ervoor stonden. Uit zijn verslag aan de voormalig manager van de onderneming, de heer Van 

Hasselt, bleek dat de tuinen verwaarloosd waren en dat de productie te wensen overliet.78 De 

theeplantage is een stille dood gestorven. 

Als reder en ondernemer was Van der Vorm een belangrijk werkgever. Door zitting te nemen in 

het bestuur van overkoepelende werkgeversorganisaties kon hij invloed uitoefenen op hun 

beleid. Op 13 september 1922 werd de Bond van Nederlandse Reders opgericht met als doel 

overeenstemming te bereiken met organisaties van werknemers omtrent de loon- en 

 
74 Gemeente Archief Delft, B 6842 nr. 47 B 24, Henk Kolkman, ‘Spoorijzer’, Op de rails, maandblad van 

de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen (Delft 1998) 332. 
75 Archief Argolanda, geen inventarisnummers.  
76 Ter Molen, 150 jaar, 288. 
77 Mededeling van J.M. van der Vorm. 
78 Correspondentie over Halaban, mij ter beschikking gesteld door F.J.J. Loeff, Hoogeveen. 
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arbeidsvoorwaarden in het koopvaardijbedrijf en het in dit verband aangaan van collectieve 

overeenkomsten. Van der Vorm werd lid van het Dagelijks Bestuur van deze bond.79 Een jaar 

eerder, in 1921, was Van der Vorm toegetreden tot het bestuur  van  de Koninklijke Nederlandse 

Redersvereniging (KNRV).80 Deze vereniging, die in 1905 was opgericht, nam een centrale 

plaats in als schakel tussen overheid en bedrijven. De SSM was vanaf de oprichting lid van de 

KNRV. Van 1921 tot 1924 was Mr. J. Knottenbelt voorzitter van de redersvereniging. Hij was 

advocaat te Rotterdam en tot 1924 tevens juridisch adviseur van Van der Vorm.81 Na hem werd 

Mr. A. Loeff (1895-1992) aangesteld als bedrijfsjurist. Hij was gespecialiseerd in zeerecht en 

kon zijn kennis hiervan in praktijk brengen tijdens de drieëndertig jaren die hij bij Van der 

Vorm in dienst was. In 1957 werd hij Van der Vorms executeur testamentair. 

 

De carriëre van Van der Vorm had in het begin van de twintigste eeuw een grote vlucht 

genomen. Door de vestigingen overal in Europa was Van der Vorm veel op reis. ‘Hij werkte 

overdag en reisde in de nacht’.82 Van een huiselijk leven was geen sprake. Toen zijn broer Nico 

in 1895 in het huwelijk trad met de Engelse Mabel Alpha Rose Constance Hilda Hardy, bleef 

Willem alleen in de woning aan de Nieuwe Binnenweg die hij tot die tijd met zijn broer had 

gedeeld.83  Hij zou zijn hele leven vrijgezel blijven. Als succesvol zakenman moest hij later een 

passender behuizing zoeken. Die vond hij in 1916 in een statig pand aan de Westersingel. Het 

echtpaar Van Anraat, waarbij Van der Vorm vroeger in de kost was, kwam bij hem inwonen. 

Het huishouden werd bestuurd door  Mevrouw Van Anraat, die kundig leiding gaf aan de staf 

van personeel en die uitstekend kon koken.84 Zij hield precies bij wat de gasten bij de 

zakendiners te eten kregen opdat ze een volgende keer niet hetzelfde kregen voorgezet. Een 

vaste gast aan tafel was altijd Van der Vorms foxterrier. Het dier zat op een kleine tafel met 

hoge poten en had vanuit die positie een goed overzicht over de eettafel. Ze kreeg geen hapjes 

toegestopt en hield zich altijd heel rustig.85

Een jaar later kocht Van der Vorm het landgoed Venrode bij Boxtel, een 150 ha. groot gebied 

met een woonhuis, stallen, parkbos, vennetjes en landbouwgrond.86 Hij gebruikte Venrode als 

 
79 Scheepvaart Vereniging Zuid, GAR, toegangsnr. 169, inv.nr. 2826. 
80 Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, ARA, toegangsnr.  2.19.054.01, inv.nr. 265-2. 
81 A.H. Flierman, ‘Het centrale punt in de reederswereld’, de Koninklijke Nederlandse redersvereniging 

1905-1980 (Weesp z.j.) 26. 
82 Mededeling van O.J. van der Vorm. 
83 Van den Hoek, Genealogie, 29. 
84 Mededeling van H. Huygen die als dienstmeisje van 1955 tot 1957 bij Van der Vorm in huis woonde. 
85 Mededeling van E. Bettink-Loeff, Australië. 
86 Gemeentearchief Boxtel, inv. nr.BOX-13, 2. 
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buitenverblijf, hield er een stoeterij, ontving er zijn vrienden en hield er ook vergaderingen met 

commissarissen van diverse bedrijven en instellingen waarin hij belangen had. 

 

Crisismanager 

De oudste bank van Rotterdam, de Rotterdamsche Bank, begon haar werkzaamheden op 1 

oktober 1863. Het belangrijkste doel was kapitaalverschaffing aan cultuurmaatschappijen in 

Nederlands-Indië. In 1906 werd Van der Mandele directeur van deze bank.87 Zijn 

mededirecteuren waren W. Westerman en J. van Tienhoven.88 Na fusies met de Rotterdamse 

Deposito- en Administratiebank, die onder meer de belangen van de APC behartigde, en het 

Huis Determeyer, Weslingh en Zoon te Amsterdam, veranderde de naam in Robaver 

(Rotterdamsche Bankvereeniging).89 Vanaf dat moment werden  in de provincie filialen 

opgericht, onder meer door overname van kredietverenigingen en lokale bankierskantoren.90

In 1921 werden de ondernemers Van der Vorm en Van Beuningen benoemd tot commissaris bij 

de Robaver. In de notulen over deze periode bevindt zich een briefje van Van der Vorm, 

gedateerd 14 april 1921, waarin hij schrijft de benoeming volgaarne aan te nemen.91 In de 

verslagen tot medio 1923 komt Van der Vorm naar voren als iemand met financieel inzicht die 

scherpe vragen stelde. Zo was hij op 21 mei 1922 kritisch over deelname met 4 miljoen gulden 

van de Robaver in het concern Furness-Stokvis. Hij vroeg zich af of de bank gemachtigd was 

voor zo`n belang in één zaak. Toen de directie tijdens de volgende vergadering concludeerde dat 

zij het recht had grote bedragen aan aandelen in andere bedrijven te verwerven op voorwaarde 

deze spoedig weer van de hand te doen, wees Van der Vorm erop dat hier geen speculatief 

belang achter mocht zitten.92

In augustus 1923 kwamen er alarmerende berichten van de Bank voor Indië, waarmee de 

Robaver nauwe betrekkingen onderhield: de procuratiehouder van het filiaal in Soerabaja 

pleegde fraude, het verlies bedroeg 10 á 20 miljoen gulden. De bijeengeroepen commissarissen 

en directeuren waren van mening dat de Robaver de Bank voor Indië niet kon laten vallen, 

hoewel dit voor de Robaver een ramp kon betekenen. Besloten werd aan deze zaak geen 

ruchtbaarheid te geven. Van der Vorm stelde naar aanleiding van deze gebeurtenis een 

statutenwijziging voor van het Reglement van Commissarissen. Het door de commissarissen te 

houden toezicht op bestuurshandelingen van de directie was in het huidige reglement voor 

 
87 Teychiné Stakenburg, Beeld en Beeldenaar, 47. 
88 Ibidem, 48. 
89 Ibidem, 48, 49. 
90 Dicke, Rotterdamse ondernemers, 139. 
91 Historisch Archief ABN-AMRO Weesp, notulen vergaderingen van commissarissen, inv.nr. 110. 
92 Ibidem, notulen 19-07-1922. 
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verschillende uitleg vatbaar; het zou uitsluitend beperkt zijn tot het achteraf uitspreken van een 

afkeuring.93 De voorgestelde wijziging van Art. 19 hield in dat de commissarissen uit hun 

midden een Commissie van Toezicht benoemden die minstens elke veertien dagen met de 

directie zou vergaderen en die werd gekend in alle belangrijke transacties. De directie was het 

niet met dit voorstel eens, zij vond dat de commissarissen hiermee tot medebestuurders werden, 

terwijl volgens de statuten de directie met het bestuur was belast. In de vergadering van 21 

november 1923 werd bepaald dat de statuten op dat moment niet gewijzigd konden worden. 

Van der Vorm legde zich daarbij neer. Op 17 december 1924 werden de statuten toch gewijzigd 

en werd de eerder voorgestelde Commissie van Toezicht alsnog benoemd. Van der Vorm en 

Bruns (van Argolanda) maakten hiervan deel uit.94

Door haar expansiedrang en sterke groei verzuimde de bank grote reserves aan te leggen en ging 

ze in haar kredietverlening aan Rotterdamse bedrijven erg ver. Zo verstrekte zij in 1924 een 

krediet van 25 miljoen gulden aan Wm.H. Müller en Co. Dit krediet bedroeg bijna de hele 

bankreserve.95 De solvabiliteit van de bank dreigde hierdoor in gevaar te komen.Toen dit 

gerucht openbaar werd, ontstond er een verkoopgolf van aandelen Robaver op de beurs. De 

bank kocht die zelf op en raakte daardoor in ernstige liquiditeitsproblemen.96 Eind juni 1924 

had de directie van de bank een onderhoud met  Minister van Financiën Colijn om de hulp van 

de Nederlandsche Bank in te roepen. De minister begreep dat het in het landsbelang was (er 

zouden 640 fabrieken en 400.000 arbeiders gedupeerd worden door het faillissement van de 

bank) om hulp te bieden.97  Hij gaf de Nederlandsche Bank persoonlijk opdracht de Robaver te 

hulp te komen. De directie vroeg 100 miljoen gulden, maar kreeg 50 miljoen. Om de 

aandelenkoers te steunen werd onder leiding van Van der Vorm een syndicaat gevormd dat voor 

15 miljoen gulden aandelen Robaver introk en omwisselde in winstaandelen.98 Leden van de 

directie en ‘enige andere vrienden’ brachten ook nog  1,2 miljoen gulden bijeen.99 Na deze 

gebeurtenissen vond een reorganisatie plaats binnen de directie van de bank. Westerman trad af 

als directeur maar bleef wel commissaris. Op voorstel van Colijn werd Mr. A.J. van Hengel, 

 
93 Ibidem, brief van Van der Vorm aan de voorzitter van Commissarissen, B.E. Ruys, 18-09-1923. 
94 Ibidem, notulen  17-12-1924. 
95 Dicke, Rotterdamse ondernemers, 139. 
96 Teychiné Stakenburg, Beeld en Beeldenaar, 86. 
97 Johan E. de Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Visserings tijdvak 1914-1931,deel V 

1914-1931, 

(Amsterdam 1989) 255. 
98 ‘Syndicaat’ heeft hier de betekenis van een combinatie van zakenlieden, opgericht voor commerciële 

doeleinden. 
99 Historisch Archief ABN-AMRO, inv.nr.110, notulen 10-07-1924 en afschrift geheim reconstructieplan. 
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directeur bij de Amsterdamsche Bank, aangesteld als gedelegeerd commissaris bij de Robaver. 

Van der Vorm stemde hier tegen omdat het publiek in Van Hengel een door de Amsterdamsche 

Bank aangestelde curator zou zien.100 Van Hengel kwam toch naar Rotterdam en de rust keerde 

terug.101 Door zijn belangen in Engeland lukte het Van der Vorm voor een bedrag van 10 

miljoen gulden aandelen Robaver bij financiële instellingen in dat land te plaatsen en hij stelde 

daarom voor twee Britten aan de Raad van Commissarissen toe te voegen.102 In het voorjaar van 

1927 kon de firma Wm.H. Müller & Co. het krediet van 25 miljoen gulden aan de Robaver 

aflossen. Van Hengel nam ontslag en J.W. Beyen werd benoemd tot directeur van de 

Rotterdamsche Bank.103 In zijn autobiografie schreef Beyen over de beginperiode bij de bank: 

 
Willem van der Vorm moest eerst niets van me hebben toen ik Directeur van de Rotterdamsche 

Bank werd, waarvan hij een der prominente commissarissen was. De Commissarissen en 

speciaal de Commissie van Toezicht uit Commissarissen speelde de eerste jaren na de 

moeilijkheden van de Bank een heel grote rol en Willem van der Vorm speelde nu eenmaal al de 

baas als hij één aandeel van een zaak bezat. Hij was een man van ongewone gaven, werkelijk een 

groot koopman.104

 

Beyen raakte bevriend met Van der Vorm. Door het grote verschil in leeftijd noemde hij hem   

‘Oom Willem’. In 1934 nodigde Van der Vorm hem uit voor een cruise in de Baltische Zee aan 

boord van de Rotterdam, een van de schepen van de Holland-Amerika Lijn.105

Op 21 juli 1939 vergaderden de commissarissen over een geheim plan om te komen tot een 

fusie tussen de Amsterdamsche en de Rotterdamsche Bank. Van der Vorm zag hierin als 

grootste gevaar de opheffing van de zelfstandigheid van de Robaver. Toen er over dit voorstel 

werd gestemd waren 14 stemmen vóór en één tegen, die van hem. Door het uitbreken van de 

oorlog in Oost-Europa ging de voorgenomen fusie echter niet door.106 Het Robaverkantoor aan 

de Boompjes werd op 14 mei 1940 door bommen verwoest. Van der Vorm deelde in 1941 mee 

dat hij plaats wilde maken voor een jongere kracht. Hij stelde voor zijn neef W.N.H. van der 

Vorm (1897-1963) te benoemen. Dit gebeurde op 11 september 1941. Willem van der Vorm 

had zich toen ruim twintig jaar voor de Robaver ingezet. 

 
 

100 Ibidem, notulen 06-10-1924. 
101 De Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 254. 
102 Historisch Archief ABN-AMRO, notulen 15-04-1925. 
103 Beyen, Het spel en de knikkers, 51. 
104 Ibidem, 64. 
105 Ibidem, 65. 
106 Historisch Archief ABN-AMRO, inv.nr.111, notulen 05-10-1939. 
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De scheepvaartmaatschappij Holland-Amerika Lijn (HAL) werd in 1873 opgericht als 

Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM).107 Het gereedkomen van de 

Nieuwe Waterweg in 1872 en de toename van het vervoer van landverhuizers en vracht maakten 

de scheepvaartverbinding met Amerika rendabel. Op 15 juni 1896 werd de naam Holland-

Amerika Lijn aan de NASM toegevoegd als tegemoetkoming aan buitenlanders die de originele 

naam van de maatschappij niet konden uitspreken.108 De naam NASM verdween naar de 

achtergrond. Op het hoofdkantoor aan de Wilhelminakade, waaraan sinds 1901 werd gebouwd 

en dat in 1922 werd voltooid, stond met gouden letters Holland -Amerika Lijn.109  

De HAL breidde zich voortdurend uit. Er kwamen vestigingen in Philadelphia en Boston en er 

was een wekelijkse maildienst op New York. Na de Eerste Wereldoorlog werden er lijndiensten 

op Canada, Cuba en Mexico geopend.110 Die naoorlogse opleving van de wereldconjunctuur 

duurde echter niet lang en vanaf 1921 kreeg de HAL het moeilijk. De Verenigde Staten 

kondigden beperkende maatregelen af voor immigratie uit Zuid- en Oost-Europa.111 Na de 

beurskrach op Wall Street in oktober 1929 stortte de wereldeconomie in. De HAL ondervond 

daarvan de gevolgen: teruggang in passagiersvervoer en vrachtvaart. Engeland verliet in 

september 1931 de gouden standaard, spoedig gevolgd door de Scandinavische landen. 

Hierdoor verzwakte de concurrentiepositie van de HAL. Er werden schepen opgelegd en tussen 

1922 en 1935 werd geen dividend uitgekeerd.112 De Vereeniging voor den Effectenhandel 

richtte een Beschermingscomité op, bestaande uit 7 personen, om de belangen van aandeel- en 

obligatiehouders veilig te stellen. Dit comité stelde A.F. Bronsing, directeur van de Stoomvaart 

Maatschappij Nederland uit Amsterdam, aan tot gedelegeerd commissaris. Hij zou de HAL vlot 

moeten trekken. Hiermee begon het ‘bronzen tijdperk’ zoals dit op de kantoren van de HAL 

werd genoemd.113

Begin 1933 kwam Bronsing met het plan voor een fusie tussen de HAL, de Rotterdamse Lloyd 

en de Stoomvaart Maatschappij Nederland. De HAL-directie verwierp dit.114 Een groep 

vermogende Rotterdammers vormde toen onder leiding van Willem van der Vorm het Syndicaat 

 
107 Nico Guns, Holland-Amerika Lijn beknopte geschiedenis van een rederij (Zutphen 2004) 7. 
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113 A.D. Wentholt & C. Borstlap, Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland-Amerika 

Lijn (Rotterdam/`s-Gravenhage 1973) 174. 
114 Guns, Holland-Amerika Lijn, 59. 
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1933 Holland-Amerika Lijn. Secretaris van het syndicaat werd Mr. Loeff, de juridische 

rechterhand van Van der Vorm.115 De syndicaatsleden, waaronder ook Van Beuningen, brachten 

uit eigen middelen ongeveer vijf miljoen gulden bijeen en daarnaast was Van der Vorm erin 

geslaagd belangrijke financiële steun van de Bataafsche Petroleum Maatschappij te verwerven. 

Het syndicaat, met Van der Vorm als voorzitter, nam nu de leiding van de reorganisatie op zich, 

op voorwaarde dat de oude bedrijfsleiding van de HAL werd vervangen. De obligatie-, aandeel-, 

en certificaathouders gingen hiermee akkoord. De heren W. van der Vorm, W. Ruys en A. Gips 

vormden de Commissie van Toezicht, die voor een periode van vijf jaar met ruime 

bevoegdheden, werd aangesteld.116 Van der Vorm, die ook belangen had in de Rotterdamse 

Droogdok Maatschappij, bedankte voor zijn commissariaat daar om belangenverstrengeling te 

voorkomen.117 In 1932 bezat hij daar 20 aandelen, goed voor 5 stemmen, in 1934 nog  9 

aandelen en daarna kwam zijn naam niet meer voor in de notulen van de vergaderingen van 

aandeelhouders.118  

Toen Van der Vorm de leiding van de reorganisatie op zich nam was hij 60 jaar. Het verhaal 

gaat dat de jongere Rotterdamse ondernemers enigszins op hem neerkeken. Op een dag moest 

Van der Vorm op zakenbezoek bij de reder Philip van Ommeren, die groot aanzien genoot. Om 

de gast zijn positie goed te laten voelen had Van Ommeren alle stoelen uit zijn werkkamer laten 

verwijderen, behalve zijn eigen zware stoel achter het indrukwekkende bureau. Aan de andere 

kant daarvan stond een keukenstoel voor de gast. Toen Van Ommeren later een tegenbezoek 

moest brengen zat Van der Vorm op een hoge stoel en stond er aan de andere kant van zijn 

bureau alleen een krukje.119

De financiële maatregel die de Commissie van Toezicht nam, bestond uit het overnemen van de 

obligatielening van ruim 22.500.000 gulden en het omzetten daarvan in nieuw uit te geven 

aandelen. Het syndicaat nam deze  aandelen over. Obligaties van 500 gulden nominaal werden 

omgezet in aandelen van 200 gulden en voor deze aandelen bood het syndicaat een koers van 

70%.120 Om de passagiersdienst te reorganiseren en uit te breiden moest er een tweede schip 

komen van het type Statendam, het in 1929 in de vaart gekomen vlaggenschip van de HAL. Dit 

schip was het eerste dat op een Nederlandse werf en wel bij Wilton in Schiedam was 

afgebouwd. Daarmee was een begin gemaakt met het bouwen in Nederland van schepen voor de 
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HAL.121 De Nederlandse regering weigerde een krediet te geven voor de bouw van de Nieuw 

Amsterdam, zoals het nieuwe schip zou heten. Van der Vorm richtte zich toen op het buitenland, 

waar door de ‘dure’ Nederlandse gulden goedkoper gebouwd kon worden. Hij kon rekenen op 

steun van de Noord-Ierse regering als het schip gebouwd zou worden bij de werf Harland en 

Wolff, waar voorheen ook SSM-schepen werden gebouwd. De Nederlandse regering besefte dat  

zij in deze crisistijd een kans op werkgelegenheid liet liggen. Na lang en moeizaam 

onderhandelen, kwam er een overeenkomst tot stand voor de bouw van het schip in 

Nederland.122

Van der Vorm stond bekend als een keihard onderhandelaar die geen blad voor de mond nam. 

Het zou tijdens een van de moeizame onderhandelingsronden over de bouw van de Nieuw 

Amsterdam gebeurd kunnen zijn wat de latere minister Zijlstra aan een van Van der Vorms 

neven vertelde: 
  

Toen ik minister werd kreeg ik de kamer van mijn voorganger. Ik erfde er ook de in `s lands 

dienst vergrijsde kamerheer. Toen hij mij de nieuwe kamer liet zien viel mij een zwaar zilveren 

inktstel op dat op het bureau stond. De kamerheer vertelde dat dit inktstel eens door een 

woedende bezoeker door de kamer was gesmeten. Die bezoeker was jouw oom!123

 

De Nieuw Amsterdam werd gebouwd. Het werd een werkverschaffingsproject door 

samenwerking tussen de HAL, de RDM, de N.V. Machinefabriek, de scheepswerf P. Smit jr. , 

de N.V. Koninklijke Maatschappij ‘de Schelde’, enige banken en de regering.124 Om het 

verschil met de buitenlandse offerte te overbruggen moesten de arbeiders genoegen nemen met 

een karig loon. Op 10 april 1937 werd het casco te water gelaten door koningin Wilhelmina. Bij 

die gelegenheid refereerde Van der Vorm aan de offervaardigheid van werkgevers en 

werknemers die het mogelijk had gemaakt het tot dusver grootste schip van Nederland te 

bouwen.125 De arbeiders zelf zeiden over deze periode: ‘Groen-wit-groen, hard werken en 

weinig poen’.126

 
121 Wentholt, Brug, 170. 
122 Guns, Holland-Amerika Lijn, 61. 
123 Mededeling van  O.J. van der Vorm. 
124 Len de Klerk, Particuliere plannen. Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de 

volkswoningbouw en de sredebouw in Rotterdam, 1860-1950 (Rotterdam 1998) 145. 
125 Polygoonopname van de tewaterlating en toespraken op 10 april 1937. CD met deze opname ter 

beschikking gesteld door J.M. van der Vorm. 
126 Bram Oosterwijk, Haven-Adel aan de Maas (Rotterdam 1997) 89. Groen-wit-groen zijn de kleuren 

van de HAL. 



Het probleem van de pensioenverplichtingen tegenover het vroegere personeel en dat van de 

pensioenverwachtingen bij het huidige moest ook door het syndicaat worden aangepakt. Op 

initiatief van Van der Vorm werd een pensioenfonds voor het HAL-personeel opgericht.127 De 

periode van vijf jaar die de Commissie van Toezicht had gekregen bleek voldoende om de HAL 

in alle opzichten weer gezond te maken. Van der Vorm werd in 1937 benoemd tot president-

commissaris van deze maatschappij. In 1945 werd hij hier gedelegeerd commissaris.128

 

 
De “Nieuw Amsterdam” vertrekt in 1938 voor haar eerste proeftocht naar zee.    bron: Maritiem Museum 

 

Willem van der Vorm werkte, zoals we eerder vermeld hebben, zich op van loopjongen bij een 

scheepskantoor tot groot ondernemer in de Rotterdamse haven. Hij werd een internationaal 

bekend zakenman, gevreesd om zijn onderhandelingstactiek. In 1935 voerde hij besprekingen 

met de Amerikaanse Chemical Bank, eigenaar van de Belgische Red Star Line, over overname 

van deze lijn. De vertegenwoordiger van de Chemical Bank telegrafeerde naar zijn 

hoofdkantoor om inlichtingen over Van der Vorms kredietwaardigheid. Hij kreeg als antwoord: 

‘credit beyond any doubt but known as the hardest trader in Europe’.129 Van der Vorm was een 

havenbaron in de twintigste-eeuwse betekenis van dit woord. Waar Callahan dit woord gebruikt 

voor leden van de gevestigde elite zien we in de huidige betekenis de overgang van de standen- 

naar een klassenmaatschappij weerspiegeld. Als ‘self-made’ man belichaamde Van der Vorm 
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deze overgang. Zijn werklust en zijn rechtlijnigheid passen in de protestantse traditie waarin zijn 

ouders hem voorgingen. Deze wordt gezien als voedingsbodem voor een op persoonlijke 

verdienste berustende maatschappijconceptie en een calculerende mentaliteit.130 In het 

bewustzijn door God gezegend te zijn kon de bourgeois zakenman zijn financiële belangen 

verdedigen en uitbouwen als hij hierin binnen de grenzen bleef van wat ‘hoorde’ en zolang zijn 

morele gedrag onberispelijk was.131 Het ingetogen leven dat Van der Vorm als vrijgezel leidde 

ging gepaard met een dikwijls ontembare daadkracht. In deze ongewone combinatie ligt, 

volgens Weber, de betekenis van het calvinisme voor de moderne economie. De disciplinering 

van het leven hield een voortdurende zelfcontrole in die zich zelfs uitstrekte tot de intimiteit van 

de seksualiteit.132 Wennekes schrijft dat de grondleggers van het Nederlands bedrijfsleven het 

kenmerk van rusteloosheid hadden. Door dag in dag uit hard te werken kanaliseerden zij hun 

onrust. Een verder bij velen terugkerende karaktertrek was hun drift. ‘Anton Philips sloeg ooit 

een wandelstok stuk op zijn bureau’.133 Van der Vorm past in dit beeld, hij vroeg het uiterste 

van zichzelf, maar ook van de mensen waarmee hij omging en die voor hem werkten. Zijn niet 

altijd even correcte taalgebruik - hij kon heel grof zijn - en zijn uiterlijk met de doordringende 

ogen en de vervaarlijke snor, maakten hem tot een bijzondere ondernemer in Rotterdam. 

 
130 Harry Jansen, ‘ Prometheïsche geesten, puriteinen en plattelanders’ in: De trage revolutie (Heerlen 

1991) 118. 
131 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Cornwall 1992) 120. 
132 R.F. Beerling, Protestantisme en kapitalisme. Max Weber in de critiek (Groningen 1946) 7. 
133 Wennekes, De Aartsvaders, 13. 
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Hoofdstuk 3  Mecenaat 

 
Dirk Hannema  (1895-1984) was van 1921 tot 1945 directeur van het Museum Boymans te 

Rotterdam. Hij stelde zich in die functie ten doel dit museum een plaats te geven in de rij van 

musea met internationale faam. Een van de voorwaarden hiervoor was het scheppen van een 

krachtig mecenaat. Zijn opvolger, J.C. Ebbinge Wubben, rekende het tot Hannema`s grootste 

triomf dat hij er niet alleen in slaagde de steun, maar ook de vriendschap te winnen van Willem 

van der Vorm.134 Van der Vorm werd inderdaad een mecenas waaraan het Museum Boymans 

veel te danken heeft. Daarnaast raakte  zijn naam als weldoener onder meer verbonden aan de 

Sint-Janskerk in Gouda. 

 

Hannema en Van der Vorm 

Het Museum Boymans in Rotterdam dankt zijn naam aan de schenker van zijn eerste collectie, 

Mr. F.J.O. Boijmans. Frans Jacob Otto Boijmans (1767-1847) studeerde rechten en 

promoveerde in Utrecht. Hij behoorde tot de oprichters van het teken- en schilderkunstig 

genootschap Kunstliefde aldaar en bekleedde er bestuursfuncties. Zijn verzameling schilderijen 

en tekeningen van oude meesters en eigentijdse kunstenaars wilde hij schenken aan de stad 

Utrecht, ter stichting van een Museum Boymannianum, waarvan hijzelf de eerste directeur zou 

worden. Het plan liep stuk op de afwijzende houding van de toenmalige burgemeester van 

Utrecht, Mr. H.M.A.J. van Asch van Wijk. Boijmans wendde zich toen tot zijn oude 

studievriend, Mr. M.C. Bichon van IJsselmonde, burgemeester van Rotterdam. Hij wilde zijn 

collectie aan deze stad schenken. Na jarenlang onderhandelen over de aankoop van een 

geschikte locatie voor het beoogde museum, dat de naam van de schenker zou krijgen,  kocht de 

gemeente Rotterdam begin 1842 het Gemeenlandshuis van Schieland (het Schielandshuis).135

Hoewel de naam van de schenker met ‘ij’ wordt geschreven dragen alle publicaties die het 

museum vanaf 1849 tot 1880 heeft uitgegeven de naam Museum Boymans. Sinds 1996 is ervoor 

gekozen de namen van de stichter en het naar hem genoemde museum niet meer van elkaar te 

laten verschillen.136

Op 3 juli 1849 werd het Museum Boymans in het Schielandshuis te Rotterdam geopend. Toen 

waren in dit gebouw naast de collectie Boijmans ook schilderkundige genootschappen, het 

 
134 J.C. Ebbinge Wubben, ‘D.Hannema, 1895-1984’, Rotterdams Jaarboekje 1X. 3 (1985) 249-251. 
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Commissariaat van Politie van het Eerste Kwartier en de Chirurgijn voor de publieke vrouwen 

ondergebracht.137  

In de nacht van 15 op 16 februari 1864 brak er brand uit in het Schielandshuis. Niet alleen werd 

het gebouw grotendeels in de as gelegd, ook tweederde deel van de collectie Boijmans werd 

vernietigd.138 De gemeente ging over tot wederopbouw van het pand en dankzij de 

verzekeringsuitkering kon toenmalig museumdirecteur A.J. Lamme aankopen doen die nu nog 

tot de belangrijkste van de collectie worden gerekend, zoals De eendragt van `t Land van 

Rembrandt van Rijn (1606-1669).139 Omdat het museum door de onfortuinlijke uitdunning van 

de collectie minder ruimte nodig had, zouden nu ook het Gemeentearchief en de Boekerij 

(voorloper van de Gemeentebibliotheek) in het Schielandshuis worden gehuisvest. Op deze 

manier waren nu alle gemeentelijke kunst- en cultuurinstellingen ondergebracht in één gebouw. 

De instellingen waarmee het museum oorspronkelijk het gebouw deelde waren hier vóór de 

brand al uitgetrokken.140 Begin 1900 verhuisden het Gemeentearchief en de Boekerij naar 

andere onderkomens en kwam het hele Schielandshuis beschikbaar voor Museum Boymans. 

Dat werd gerenoveerd onder leiding van F. Schmidt-Degener, die van 1908 tot 1921 directeur 

was. Toen het museum rond de jaarwisseling van 1909 werd heropend was het publiek 

enthousiast. De schilderijen waren, naar het voorbeeld van het Kaiser Friedrich Museum in 

Berlijn, gerangschikt naar plaatselijke scholen en de wandbespanningen verschilden per zaal 

van kleur en patroon.141  

Omdat Schmidt-Degener betrokken raakte bij landelijke museale activiteiten en vaak in het 

buitenland vertoefde ontstond de behoefte aan een museumassistent. In 1920 kreeg Hannema 

deze functie. Toen  Schmidt-Degener in 1921 werd benoemd tot directeur van het Rijksmuseum 

te Amsterdam werd Hannema op aanbeveling van zijn voorganger die hem tact en smaak 

toedichtte, gekozen tot nieuwe directeur.142 Het aankoopbudget dat de gemeente Rotterdam in 

die tijd ter beschikking stelde van het museum bedroeg 10.000 gulden per jaar. Vergeleken met 

het bedrag dat het Rijksmuseum te Amsterdam jaarlijks kreeg, het tienvoudige, was dit 

weinig.143 Nu beschikte Hannema van huis uit over twee gaven die hij als museumdirecteur 

goed kon gebruiken: de kunstliefde van zijn moeder en de handelsgeest van zijn vader, directeur 

van een makelaarskantoor. Hannema`s moeder was een achternicht van Victor de Stuers die in 
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1873 het artikel Holland op zijn smalst in De Gids had gepubliceerd. In dit artikel stelde hij de 

vele misstanden op het gebied van de Nederlandse monumentenzorg en  het museumbeleid aan 

de kaak.144 Hannema schrijft in zijn autobiografie dat hij een paar maal per jaar een bezoek 

bracht aan zijn oud-oom Victor en dat deze hem dan steeds een soort examen op kunstgebied 

afnam.145  Hannema had in Utrecht kunstgeschiedenis gestudeerd bij Prof. Dr. W. Vogelsang 

(van 1918 tot 1920). Vogelsang was de eerste hoogleraar kunstgeschiedenis in Nederland en hij 

kan worden beschouwd als een uitgesproken pleitbezorger van het visueel begrip.  Hiermee 

wordt bedoeld dat de taal der vormen, vlakken, lijnen en kleuren verstaanbaar wordt gemaakt. 

Het ging bij Vogelsang om het ‘zien en nog eens zien’.146 Volgens Hannema zelf was kunst 

verzamelen een kwestie van aanleg.147 Op zijn vijftiende kocht hij al een schilderij van 

Jongkind en daarna zou zijn verzameling zich steeds verder uitbreiden.  

Omdat hij als directeur van museum Boymans slechts een beperkt budget tot zijn beschikking 

had, benaderde hij vermogende Rotterdammers met een verzoek om steun. 

 
Een van de eerste ‘slachtoffers’ van mijn verzamelinstinct was de bekende Rotterdammer 

Willem van der Vorm. Ik had een schilderij van de 17e eeuwse meester Emanuel de Witte gezien 

in de Berlijnse kunsthandel Haberstock, een meesterwerk, het interieur van de St. Bavokerk in 

Haarlem voorstellend.  

Toen ik de heer Van der Vorm het doel van mijn bezoek uiteenzette, bekeek hij mij aandachtig. 

‘Denk je’, vroeg hij tenslotte, ‘dat ik mijn geld aan mensen geef die uit de gemeenteruif vreten?’ 

‘Dat ik uit de gemeenteruif vreet, is waar’, antwoordde ik, ‘ik vraag dan ook geen geld voor 

mezelf maar voor de gemeenschap!’ Hij gaf mij f. 5.000,- en de tip mijn bedelnap eens voor te 

houden aan twee andere kunstliefhebbers: de heren Goudriaan en Van Beuningen. Ook zij gaven 

elk een bedrag van f. 5.000,-.148

 

Van der Vorm was al begonnen met het verzamelen van kunst voordat hij met Hannema in 

contact kwam. In 1917 betrok hij zijn door architect J. Verheul verbouwde woonhuis op 

nummer 66 aan de Rotterdamse Westersingel. Daar tegenover, aan de Eendrachtsweg, bevond 

zich in die tijd kunsthandel Unger & Van Mens. Hier liep Van der Vorm regelmatig naar binnen 

en hij deed er in 1916 ook zijn eerste kunstaankopen. Zo kocht hij op 15 mei van dat jaar voor 
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6.600 gulden een landschap van de Franse schilder Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) uit 

de School van Barbizon. Een jaar later kocht hij het schilderij Koeien melken onder de wilgen 

van Johan Hendrik Weissenbruch (1824-1903), die tot de Haagse School gerekend wordt.149  

Bij dezelfde kunsthandel werden door hem meerdere schilderijen uit deze scholen gekocht. 

Opvallend hierbij is dat de voorstellingen op deze doeken aansluiten bij de jeugd van Van der 

Vorm op het platteland van IJsselmonde: landschappen met water, wilgen en koeien, schepen in 

de haven en heel vaak ook met een ruiter te paard. Paardrijden was de grote hobby van Van der 

Vorm. 

Hannema zal zeker op de hoogte geweest zijn van de bescheiden kunstverzameling van Van der 

Vorm, toen hij hem benaderde om steun. De minder verfijnde woordkeus van Van der Vorm 

heeft hem niet afgeschrikt. Hoewel beide mannen veel van elkaar verschilden herkenden zij in 

elkaar een zekere gedrevenheid. Die herkenning werd het fundament onder hun wederzijdse 

genegenheid, Van der Vorm tutoyeerde Hannema, maar noemde hem nooit bij zijn voornaam, 

Hannema bleef ‘mijnheer Van der Vorm’ zeggen.150 Hannema werd de belangrijkste adviseur 

van Van der Vorm als het om kunstaankopen ging en door zijn invloed  veranderde ook de 

samenstelling van diens collectie. Sinds 1929 kocht Van der Vorm ook schilderijen van 

zeventiende-eeuwse Hollandse meesters, vooral bij Galerie Internationale in Den Haag. Tussen 

1936 en 1938 verwierf hij hier onder meer IJsvermaak van Jan van Goyen (1596-1656), 

Heuvelachtig landschap bij zonsondergang van Aert van der Neer (1603-1677),  Interieur van 

een schuur van Willem Kalf (1619-1693) en Landschap van Adriaen van Ostade (1610-

1685).151 Als tegenprestatie voor zijn adviseurschap kon Hannema altijd op Van der Vorm 

rekenen als het om financiële steun voor zijn museum ging. Hannema schreef in zijn boek dat 

Van der Vorm niet altijd diplomatiek was, maar wel een harde onderhandelaar en dat het hem 

vaak lukte in handen te krijgen wat hij wenste. Door zijn bijdragen werden aankopen mogelijk 

van schilderijen, waarmee het museum heel bekend werd, namelijk de werken van Rembrandt, 

Man met de rode muts en Portret van Titus. Van het eerste schilderij wordt de toeschrijving 

overigens tegenwoordig betwist.152

De manier waarop Van der Vorm met zijn kunstverzameling omging, volgens Hannema 

‘zakelijk en ingetogen’, verschilde duidelijk van die van zijn andere mecenas Van Beuningen.153 

Die was eigenlijk zelf een kunstenaar, hij hield van muziek, speelde viool, genoot van de natuur 
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151 Giltaij e.a., De verzameling van de Stichting Willem van der Vorm, 82, 94, 116, 134. 
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rond zijn landhuis in Vierhouten op de Veluwe en was intens gelukkig met zijn 

kunstverzameling. Die kunstverzameling  van internationale allure werd in het midden en het 

einde van de jaren dertig bekroond met de aankopen van Brueghels Toren van Babel, een 

triptiek uit de collectie van de Duke of Norfolk, omstreeks 1410 geschilderd te Luik, De drie 

Maria`s bij het graf van Jan van Eyck (1390-1441), en De Meester van de Verkondiging van Aix 

uit de verzameling Cook uit Engeland.154 De tactvolle Hannema wist op een subtiele manier om 

te gaan met de verschillen tussen zijn beide grote weldoeners, hij had de gave ze beurtelings 

afzonderlijk en dan weer gezamenlijk voor zijn plannen te winnen. De band die hij had met Van 

Beuningen was vooral gestoeld op de gedeelde liefde voor de kunst, in Van der Vorm trof 

Hannema de energie en werkkracht die hijzelf tentoonspreidde bij de inzet voor ‘zijn’ museum. 

Hannema`s opvolger Ebbinge Wubben was vooral getroffen door Van der Vorms loyaliteit 

jegens zijn vrienden. Aan de vriendschap met Hannema bleef Van der Vorm door dik en dun 

vasthouden, ook al stond hij daarin alleen.155 Duidelijk bleek deze trouw na de oorlog toen 

Hannema op 8 mei 1945, drie dagen na de bevrijding, werd gearresteerd.  

Wat was er gebeurd? Toen eenmaal de Duitse bezetting van ons land een feit was,  wilden de 

nieuwe machthebbers een verandering van beleid ten aanzien van de Nederlandse kunstenaars 

en het Nederlands kunstbezit. Er moest een eind komen aan het individualisme in de kunst en de 

band tussen kunstenaars en volk moest worden hersteld. In deze Blut und Boden ideologie heeft 

Hannema zich in het begin van de oorlog kunnen vinden, zoals blijkt uit een voor de Duitse 

autoriteiten bedoeld artikel, dat hij in die tijd schreef.156 Om de relatie tussen kunstenaar en volk 

gestalte te geven werden nieuwe organisaties, zoals de Kultuurkamer en de Kultuurraad, in het 

leven geroepen. De Kultuurkamer was alleen bedoeld voor kunstenaars, daar had Hannema niets 

mee te maken, voor de Kultuurraad werd hij in het begin van de oorlog gevraagd. 
 

Ik meende – en dat werd bij de oprichting ook medegedeeld – dat deze raad alleen Nederlandse 

kunstbelangen zou dienen. Daarom ben ik lid geworden, denkend dat deze Raad een tegenwicht  

zou  kunnen vormen tegen eventuele Duitse aspiraties. Er is vrijwel niet vergaderd. Toen later de 

Raad in  het Kurhaus te Scheveningen bijeen zou komen met Duitse autoriteiten heb ik voor deze 

invitatie  bedankt. Ik ben dan ook niet daarbij aanwezig geweest.157
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Toen de Duitsers het plan opvatten om belangrijke Nederlandse kunstwerken over te brengen 

naar Linz voor het door Hitler op te richten Führermuseum kwam Hannema hiertegen in verzet. 

Hij overlegde met de toenmalige burgemeester van Rotterdam, de NSB-er Müller, die 

burgemeester Oud had vervangen, hoe dit verhinderd kon worden. Müller wendde zich op zijn 

beurt tot Mussert, die de zaak aan Hitler wilde voorleggen. Volgens Mussert was het nodig dat 

Hannema een titel kreeg die bij het overleg indruk zou maken en hij stelde Gemachtigde voor 

het Museumwezen voor. Hannema aanvaardde deze titel op uitdrukkelijke voorwaarde dat hij 

geen lid zou hoeven te worden van de NSB.158 Na de oorlog is hem vooral deze titel zwaar 

aangerekend, hoewel er geen enkel voordeel aan verbonden was. Bij zijn arrestatie luidden de 

beschuldigingen: collaboratie en landverraad. 

Volgens Max Pam had Van der Vorm, toen hij hoorde dat Hannema was gearresteerd, geen 

moment geaarzeld, maar spoedde hij zich naar burgemeester Oud en stapte rechtstreeks zijn 

kamer binnen. Hij posteerde zich voor zijn bureau en bulderde: ‘Zeg, Oud, dat is toch geen 

manier, dat is toch werkelijk te gek. Wat heeft Hannema eigenlijk misdaan? Goed, zijn 

sympathieën lagen verkeerd, maar misdaan heeft hij niets.’ Oud antwoordde: ‘Ik heb ervoor 

gezorgd dat hij is gearresteerd en ik zal zorgen dat hij gearresteerd blijft.’ Daarop boog Van der 

Vorm zich woedend voorover en greep de burgemeester bij zijn jaspanden. Oud kon nog net op 

tijd op de bel drukken, waarna hij door binnen hollende bodes werd ontzet.159     

Hannema werd overgebracht naar een gevangenkamp in Hoek van Holland. De situatie in de 

kampen voor collaborateurs was ronduit slecht, maar Hannema heeft zelf nooit over die periode 

willen praten.  Medewerkers van het museum hebben hem daar, samen met Ebbinge Wubben en 

Van der Vorm enkele keren opgezocht en ze waren geschokt de eens zo gedistingeerde en 

keurig geklede Hannema aan te treffen in haveloze kleding en met een vervallen uiterlijk. Bij 

die gelegenheden ging Van der Vorm tekeer tegen de bewakers.160 Het voltallige personeel van 

het museum bleef achter Hannema staan en ook Van der Vorm zette zich voor hem in. In een 

brief, gedateerd 13 november 1945, schreef Van der Vorm aan waarnemend museumdirecteur 

Ebbinge Wubben dat hij, omdat hij meende Hannema goed te kennen, een oordeel kon geven 

over zijn houding tijdens de oorlog. Enkele citaten uit deze brief: 

 
Dr. Hannema is een heer in elk opzicht. [...] 

Tot verraad aan een persoon of zaak is hij niet in staat. [...] 

Uitsluitend motief voor zijn daden en doel van zijn leven was het dienen van de kunst en het 

doen kennen en waarderen van de kunst door anderen door middel van het museumwezen, 
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lezingen, tentoonstellingen, geschriften, afbeeldingen, etc. In dit opzicht was hij een 

voortreffelijk organisator. [...] 

De bezetting van Nederland heeft in zijn ideële doelstelling en zijn simplistische zienswijze géén 

verandering gebracht. Hij heeft de totaal andere motieven van den vijand niet onderkend. Hij 

heeft goedgelovig de hulp van verkeerde personen aanvaard. Dat gevaar heb ik pas ingezien, 

toen ik het manifest van den Kultuurkring las, belichaamd in de rede van Dr. Snijder van 28 

september 1940, en de mededeling, dat Dr. Hannema deel van het bestuur uitmaakte. Dit heeft 

mij aanleiding gegeven tot een scherpe woordenwisseling met hem en tot het stellen van 

pertinente vragen.161

 

 

De rede van Prof. Dr. G.A.S. Snijder waar Van der Vorm op doelde, loog er inderdaad niet om.  

Snijder, voorzitter van de Nederlandsche Kultuurkring, sprak over het belang van 

samenwerking met de Duitse overheid op het gebied van de vernieuwing der Nederlandse 

cultuur in samenhang met de baanbrekende kracht van het nationaal-socialisme.162 De namen 

Kultuurraad en Kultuurkring worden door elkaar gebruikt voor dezelfde instelling. Toen Van 

der Vorm de rede van Prof. Snijder onder ogen kreeg, bleek daaruit dat Hannema inderdaad al 

lid van het bestuur was. 

Iemand anders die zich voor Hannema inzette was Jhr. E.E.C. Six, directeur van het Dordrechts 

museum. In een verklaring, gedateerd 24 november 1945, schreef hij dat de Sicherheitsdienst uit 

Rotterdam op 13 september 1943 vier schilderijen van Joodse kunstenaars uit zijn museum in 

beslag nam. Dankzij de bemiddeling van Hannema kon Six deze kunstwerken in 1944 weer 

ophalen op het adres Heemraadsingel 226 te Rotterdam.163

Na acht maanden kwam Hannema vrij, hij was echter geschorst als museumdirecteur en zijn 

proces was op dat moment in voorbereiding. Het was moeilijk een advocaat te vinden die hem 

wilde verdedigen, want er kleefde een smet aan de naam Hannema. Ook nu bleek weer de trouw 

van Van der Vorm, hij wist een advocaat van naam, Mr. A.E.J. Nijsingh, als verdediger van zijn 

vriend aan te trekken.164 In februari 1947 vond het proces tegen Hannema plaats in Rotterdam. 

In de aanklacht stond dat de verdachte hulp en steun had verleend aan de handlanger der vijand 

Ir. A.A. Mussert en dat hij door zijn optreden als Gemachtigde van het Museumwezen 

metterdaad blijk had gegeven van instemming met het streven der Nationaal Socialistische 
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Beweging. Op grond daarvan werd hij geacht afbreuk te hebben gedaan aan het verzet tegen de 

vijand en diens handlangers.165

Vooral  de voor Hannema ontlastende getuigenverklaringen en het feit dat hij al acht maanden 

had vastgezeten leidden ertoe dat op 3 maart 1947 de beschuldigingen tegen hem vervallen 

werden verklaard. Hij was dus vrij en in principe was het mogelijk geweest dat zijn schorsing 

als museumdirecteur ongedaan werd gemaakt. Een aantal kunstenaars en intellectuelen 

protesteerde echter tegen de uitspraak en de gezamenlijke Nederlandse museumdirecteuren 

lieten Hannema weten dat hij, in geval van terugkeer, niet op samenwerking met hen hoefde te 

rekenen.166 Van der Vorm bleef hopen dat Hannema als directeur kon terugkeren.167 Het was 

Hannema zelf die de beslissing nam zijn schorsing niet langer aan te vechten, hij gaf zijn 

advocaat Mr. Nijsingh de opdracht zijn inspanningen daartoe bij het betreffende ministerie te 

staken. Tot zijn opvolger werd A.P.A. Vorenkamp benoemd en in 1950 werd de tot die tijd 

waarnemend directeur Ebbinge Wubben de nieuwe directeur van het museum.  

Opmerkelijk in de kwestie rond de arrestatie, internering en uiteindelijke vrijspraak is dat de 

naam Van Beuningen nergens valt. Hoewel hij, net als Van der Vorm, regelmatig het advies van 

Hannema inwon en tot een van zijn belangrijkste mecenassen werd gerekend, bleef hij zwijgen 

als het om steun voor hem ging. Wellicht zweeg hij vanwege zijn rol bij de aan- en verkoop van 

de Koenigs-collectie. Verzamelaar Franz Koenigs (1881-1941) had in 1935 zijn beroemde 

collectie tekeningen in langdurig bruikleen ondergebracht in het Museum Boymans. Hij was in 

financiële moeilijkheden gekomen en had zijn kunstbezit  in onderpand moeten geven aan de 

bank Lisser & Rosenkranz om een grote geldlening te krijgen.168 Die Amsterdamse bank ging 

op 2 april 1940 in liquidatie en daarmee werd de vordering op Koenigs opeisbaar. Omdat 

Koenigs zijn schuld niet kon aflossen bood de bank de collectie te koop aan.169 Hannema, die 

wist dat deze collectie in de verkoop zou komen, had in maart 1940 zijn twee mecenassen Van 

der Vorm en Van Beuningen benaderd. Hij wilde de tekeningen voor ‘zijn’ museum èn voor 

Nederland behouden en deed een beroep op hun offervaardigheid.170 Van der Vorm en Van 

Beuningen gingen er beiden mee akkoord om Hannema de onderhandelingen over de aankoop 

te laten beginnen. Een maand later gebeurde dat ook, Van der Vorm was toen in verband met de 
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oorlogsdreiging voor zaken in Engeland, maar hij had Hannema zijn volmacht gegeven.171 Van 

Beuningen kocht uiteindelijk de Koenigs-collectie alléén, zonder medeweten van Van der 

Vorm. Die voelde zich door Van Beuningen bedrogen en bleef hier altijd woedend over.172 

Hannema schreef hierover: ‘de zaak liep anders dan ik hoopte: de heer Van Beuningen kocht 

alles voor zichzelf’.173

 Volgens Van Wijnen is de aankoop van de Koenigs-colIectie door Van Beuningen de sleutel tot 

het machtsspel waarin Van der Vorm uit de aankooponderhandelingen inzake deze collectie 

werd weggewerkt. Zoals eerder vermeld was de SSM in 1926 in het geheim ondergebracht bij 

Unitas, de zustermaatschappij van de SHV. Dit geheim ‘stelde Van Beuningen in staat Van der 

Vorm de mond te snoeren en onder de knie te houden’.174 Deze conclusie van Van Wijnen lijkt 

niet gerechtvaardigd. Van der Vorm was er de man niet naar om zich de mond te laten snoeren, 

hij speelde eerder de baas dan zich ondergeschikt te voelen. Het heeft er meer de schijn van dat 

hij zich, na terugkeer uit Engeland, voor een voldongen feit zag geplaatst en wist dat gedane 

zaken geen keer nemen. Pas in 1957, toen Van Beuningen al was overleden, uitte hij 

onomwonden kritiek op diens handelwijze inzake de aankoop van de Koenigs-collectie.  Hij 

deed dit in een brief aan de voorzitter van de Commissie van Toezicht van het Museum 

Boymans, burgemeester Van Walsum. De commissie zou zich onder meer buigen over het 

ontwerp jaarverslag 1955, en de passage die daarin betrekking had op de schenkingen van 

wijlen Van Beuningen viel bij Van der Vorm verkeerd.Van der Vorm schreef:  
 

Voor wie weten, hoe destijds de heer van Beuningen, tegen de uitdrukkelijke bedoeling in dat de 

tekeningen van de collectie Koenigs door de Stichting Museum Boymans zouden worden 

verworven, de gehele collectie voor zichzelf kocht en een kostbaar gedeelte daarvan naar 

Duitsland verkocht, is het een misplaatst eerbetoon om nog eens de nadruk te leggen op zijn 

schenking van ‘het grootste gedeelte van de onvergelijkelijke verzameling tekeningen, 

bijeengebracht door de heer F. Koenigs’. 175

  

In december 1940 verkocht Van Beuningen een deel van de collectie aan Dr. Hans Posse, 

directeur van het in oprichting zijnde Führermuseum in Linz.176 Met het bedrag dat hij hiervoor 

kreeg, had hij zijn totale aankoopsom terug.177 Een jaar later verkocht hij Posse negentien van 
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zijn eigen schilderijen.178 In oorlogstijd had Van Beuningen waardevol kunstbezit ‘aan de 

vijand’ verkocht.179 Als hij Hannema verdedigd zou hebben had zijn eigen rol niet onbelicht 

kunnen blijven. 

Vanuit de eenentwintigste eeuw terugkijkend naar de gang van zaken rond het proces tegen 

Hannema valt op hoezeer direct na de oorlog gedacht werd in termen van goed of fout. Zo wordt 

duidelijk dat geschiedschrijving is gebaat bij een weloverwogen afstandelijkheid ten aanzien 

van het verleden en dat het van de historicus een houding vraagt die zich niet bindt aan een vast 

zingevend perspectief.180

 

Stichting Museum Boymans 

De ernstige economische situatie rond 1930 en de daarna toenemende oorlogsdreiging 

ondermijnden bij liberale Rotterdamse ondernemers het vertrouwen in de overheid.  Onder hen 

voelde een  aantal weldoeners van het Museum Boymans zich ongerust aangaande hun aan het 

museum geschonken kunst. Op initiatief van Willem van der Vorm besloten vijf vooraanstaande 

Rotterdammers, te weten D.G. van Beuningen, A.J.M. Goudriaan, K.P. van der Mandele, H. van 

Beek en W. van der Vorm, een particuliere stichting op te richten om de resultaten van hun inzet 

zoveel mogelijk veilig te stellen. 

Op 17 juli 1939 kwamen deze heren bij elkaar in het kantoor van notaris Mr. G.H. Lambert om 

met burgemeester Oud, die het gemeentebestuur vertegenwoordigde, de stichtingsakte van de 

Stichting Museum Boymans te ondertekenen. De doelstelling van deze stichting was het 

bevorderen van de bloei van het Museum Boymans te Rotterdam. Hierbij werd gedacht aan het 

verwerven van kunstwerken, het bevorderen van het museumbezoek en het organiseren van 

tentoonstellingen. Het bestuur werd toevertrouwd aan een curatorium van tenminste twaalf 

leden met de burgemeester als voorzitter. De directeur van het museum hoorde tot de vaste 

leden en vervulde de functie van secretaris.181 Het dagelijks bestuur werd gevormd door 

voorzitter Oud, vice-voorzitter Van der Vorm, penningmeester Van der Mandele, secretaris 

Hannema en lid Van Beek.182  

Tijdens de eerste vergadering, op 26 oktober 1939, deelde de voorzitter mee dat bij het in leven 

roepen van de stichting het schilderij De Emmaüsgangers van Johannes Vermeer (1632-1675) 
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als geschenk was ontvangen.183 Het verwerven van dit werk was geen eenvoudige zaak geweest: 

In september 1937 liet de in Monte Carlo wonende kunsthistoricus Dr. A. Bredius aan 

museumdirecteur Hannema weten dat hij een onbekend meesterwerk van de schilder Vermeer 

op het spoor was gekomen. Hannema kon het schilderij bekijken in de kluis van een bank in 

Parijs. Overtuigd van de echtheid ervan besloot hij alles in het werk te stellen dit werk voor 

Nederland, en, indien mogelijk, voor het Museum Boymans te verwerven.184 De vraagprijs van 

één miljoen gulden vormde echter een ernstige barrière.185 De Vereniging Rembrandt verleende 

financiële steun en de Stichting Bevordering van Volkskracht, die was voortgekomen uit het 

legaat van Willem Simon Burger (1853-1933), nam voor 425.000 gulden deel in een syndicaat 

om de aankoop te bekostigen.186 Hannema vroeg Van der Vorm een plan te ontwerpen voor de 

verdere financiering. Besprekingen bij Van der Vorm thuis leidden ertoe dat hijzelf een bedrag 

van 400.000 gulden wilde schenken. De definitieve aankoop vond plaats toen Van der Vorm 

voor zaken in het buitenland was. De dag daarna werd Hannema uitgenodigd op de afdeling 

Kunsten en Wetenschappen van het Departement van Onderwijs. Schmidt-Degener, directeur 

van het Rijksmuseum te Amsterdam en de vice-voorzitter van de Vereniging Rembrandt wilden  

De Emmaüsgangers voor het Rijksmuseum verwerven. Hannema deelde mee dat het schilderij 

de vorige avond was gekocht dankzij een vorstelijke schenking van Van der Vorm.187 Namens 

de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ontving Van der Vorm een 

dankbetuiging voor dit gebaar dat gezien werd als een daad van nationale betekenis.188

 Tijdens  de oorlogsjaren werden de belangrijkste kunstwerken van Museum Boymans, 

waaronder De Emmaüsgangers, ondergebracht in schuilkelders in de Pietersberg bij Maastricht. 

Na de oorlog werden deze werken op voorstel van Van der Vorm (de toestand van de wegen 

was nog slecht) per schip teruggebracht naar Rotterdam. Van der Vorm belastte zich met dit 

transport en zette zijn schepen hiervoor in.189 Op 12 juli 1945 werd bekend dat de kunstschilder 

Han van Meegeren (1889-1947), de vervalser was van De Emmaüsgangers en vijf andere aan 

Vermeer toegeschreven kunstwerken.190 Hoe de Stichting Museum Boymans op deze 
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mededeling heeft gereageerd is niet in de notulen terug te vinden, wel leidde deze zaak 

jarenlang tot heftige discussies binnen het stichtingsbestuur. Het ging dan vooral om de vraag of 

de stichting dit in opspraak geraakte werk wel moest behouden en op welke wijze de echtheid 

ervan kon worden onderzocht.191 Tegenwoordig hangt het schilderij waar zoveel ophef over 

ontstond in de verbindingsruimte tussen de entree en de bibliotheek van het Museum Boijmans 

Van Beuningen. 

Het eerste verworven kunstwerk mocht dan later omstreden zijn, de schenking door Van 

Beuningen van het grootste deel van de tekeningen uit de collectie Koenigs was voor de 

stichting een hoogtepunt. Dat was ook het geval met het uit 1652 daterende schilderij De 

Kwakzalver van Gerard Dou (1613-1675). Van der Vorm schonk dit werk in 1939.192 Twee 

maanden na het  bombardement op Rotterdam waarbij de Sint Laurenskerk werd verwoest, 

kreeg de stichting het uit 1669 daterende werk Interieur Laurenskerk Rotterdam van Anthony 

de Lorme (ca. 1610-1673) van Van der Vorm.193 Gedurende de oorlogsjaren gingen de 

aankopen en schenkingen gewoon door. In 1941 werd door de vrijgevigheid van Van der Vorm 

en Van Beuningen de verwerving van het schilderij Titus van Rembrandt mogelijk.194  

In 1943 deed het stichtingsbestuur het voorstel de tekening Godsvertrouwen van Jan Toorop 

(1858-1928) aan te kopen. Drie maanden later werd die door Van Beek en Van der Vorm 

gekocht en aan de stichting geschonken. Jaren later ontving de stichting een brief van een 

advocaat in Amsterdam namens de erven van wijlen Ernst Flersheim te Frankfurt. De erven 

maakten aanspraak op de Toorop-tekening, omdat die op onrechtmatige wijze door de Gestapo 

ontvreemd zou zijn uit het bezit van Flersheim. Via een tussenpersoon zou kunsthandelaar H.E. 

d`Audretsch in Den Haag de tekening hebben gekocht. Van Beek en Van der Vorm kochten 

destijds de tekening bij de goed bekend staande kunsthandelaar  en zij deden dit volkomen te 

goeder trouw. Volgens de voorzitter hadden de erven geen recht op aanspraak omdat de termijn 

voor indiening van klachten aangaande geroofd of geconfisqueerd kunstbezit verlopen was. Hij 

wees op twee mogelijkheden: afwijzen op juridische gronden of het instellen van een 

onderzoek. De leden van het bestuur kozen voor de eerste mogelijkheid.195  

In 1999 eiste de New Yorkse bankier Walter Eberstadt de teruggave van de tekening, die zijn 

grootouders op hun vlucht naar Nederland in 1937, in Frankfurt achtergelaten hadden. Hij deed 

dit nadat de historicus Dr. A.J. Bonke in opdracht van de gemeente Rotterdam een onderzoek 

had ingesteld naar de herkomst van twee werken uit de collectie Flersheim. Het ging om het 
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schilderij De Thames bij Londen en de tekening Godsvertrouwen van Jan Toorop. Het schilderij 

was in het bezit van het museum, de tekening van de stichting. Van beide werken kon niet met 

zekerheid worden vastgesteld dat zij tot de in beslag genomen kunstcollectie van Flersheim 

behoorden, hoewel die mogelijkheid voor de tekening groter was dan voor het schilderij.196 De 

stichting wees de claim van Eberstadt af. Toen de Amerikaanse regering zich via de 

Nederlandse ambassade in Washington met deze zaak ging bemoeien kreeg de teruggave van de 

Toorop-tekening landelijke bekendheid.197 Zelfs op de televisie werd hier aandacht aan 

geschonken in een uitzending van Netwerk. Hoewel het stichtingsbestuur niet wilde wijken voor 

de druk van de eisende partij, voelde de oude heer Van Beek, een van de twee kopers, zich 

moreel tot teruggave verplicht.198 Hoe de in 1957 overleden Van der Vorm hierover zou hebben 

gedacht weten we niet. Op 12 november 2001 verscheen op de kunstpagina van NRC 

Handelsblad  een artikel onder de kop: ‘Tekening Jan Toorop naar erfgenaam in VS’.199 Na 

bemiddeling door de toenmalige staatssecretaris R. van der Ploeg kwam er een overeenkomst 

tot stand tussen de stichting en de heer Eberstadt. De tekening ging voor een symbolisch bedrag 

(de toenmalige aankoopsom) over naar Eberstadt. Hij mocht de tekening niet doorverkopen, 

maar  later wel aan een Amerikaanse kunstinstelling schenken.200 Noch die instelling, noch de 

eventuele erfgenamen zouden vrij zijn de tekening te verkopen alvorens die  voor de 

oorspronkelijke aankoopsom van 2000 gulden aan de Stichting Boymans te hebben 

aangeboden.201  

In de eerste vijftig jaren van haar bestaan verwierf de stichting 150 kunstwerken, waaronder 

schilderijen, tekeningen, aardewerk, beeldhouwwerk en voorwerpen van tin. De eerste 

doelstelling uit de statuten werd daarmee ruimschoots gerealiseerd. 

De stichting hield zich ook bezig met het organiseren van tentoonstellingen. Een heel speciale 

was de Kersttentoonstelling  uit 1950. Deze was in zijn geheel gewijd aan de kunstschatten van 

Van der Vorm. In het Rotterdams Nieuwsblad verscheen een uitgebreid artikel, met illustraties, 

over zijn collectie. Die werd gekenschetst als ‘typisch Hollands’ door het Hollandse kleurgevoel 

en de voorkeur voor picturale kwaliteit.202

Al in 1948 besloot de stichting om een agenda uit te geven die geïllustreerd zou worden met 

werken uit het museum. Het idee kwam uit Amerika. In de eerste jaren werden ongeveer 2000 
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exemplaren verkocht, tegenwoordig gaat het om meer dan 30.000 agenda`s. Samen met de 

verkoop van kerstkaarten zorgde deze actie voor naamsbekendheid en genereerde inkomsten.203 

Zo werd de stichting gedurende de eerste tien jaren van haar bestaan van veel belang voor het 

het museum. 

Het curatorium van de stichting had binnen het museum een sterke positie verworven. In het 

kader daarvan werden in 1952 discussies gevoerd om te komen tot een reorganisatie waarbij 

beheer en exploitatie van het museum werden ondergebracht in een beheersstichting.204 Deze 

zou vooral van belang zijn als er een nieuwe vleugel aan het museum werd gebouwd. Al in 

1943 was er over uitbreiding van het museum gesproken. Toen bleek dat de bouw van een 

nieuwe vleugel niet door de gemeente zou worden gefinancierd, werd aan particuliere giften 

gedacht. Van der Vorm had, bij wijze van spreken, het geld daarvoor al klaar liggen.205 Bij hem 

leefde heel sterk de gedachte dat de gemeente het beheer over het museum aan deze nieuwe 

stichting zou opdragen.206 Hij dacht daarbij waarschijnlijk aan een constructie zoals die in de 

Verenigde Staten gebruikelijk was. Bij die vorm beheert de ‘board of trustees’ de privaat-

publieke exploitatie van een museum.207 Toen bleek dat de realisatie van dit plan politiek niet 

haalbaar was, veroorzaakte dit wrevel bij Van der Vorm. Hij was niet alleen gewend gelijk te 

hebben, maar ook te krijgen.208  

In de tijd dat Hannema nog directeur was, had Van der Vorm al over zijn voornemen gesproken 

zijn eigen collectie aan het Museum Boymans te legateren.209 Toen voorlopig werd afgezien van 

de bouw van een nieuwe vleugel, opperde Ebbinge Wubben de mogelijkheid de bestaande 

buitenhof van het museum te overkappen. Het curatorium stemde met dit plan in, mits de 

belichting nauwkeurig zou worden onderzocht.210 Tijdens de vergadering van 2 februari 1956 

kwam het overkappingsplan weer ter sprake. Het was nu in handen gegeven van de Technische 

Dienst van Gemeentewerken. Van der Vorm bleef zijn twijfels houden en hij gaf aan dat 

Hannema, met wie hij altijd contact had gehouden, die ook had. Volgens de voorzitter was het 

curatorium, nu de plannen berustten bij de gemeente, niet competent om hierover te beslissen, 

het kon zich er wel over uitspreken.211 De uitbreidingsplannen werden een maand later opnieuw 
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besproken. Het curatorium stemde in meerderheid vóór de plannen, alleen Van der Vorm 

stemde tegen. Bij de notulen van deze vergadering bevindt zich een afschrift van een schrijven 

van Van der Vorm, verzonden aan het Gemeentebestuur en verstrekt aan de pers: De 

architectuur van het Museum Boymans. Hierin geeft Van der Vorm een uiteenzetting van zijn 

bezwaren tegen de overkapping van de buitenhof: 
 

Het karakter van het Museum wordt zowel architectonisch als wat indeling der zalen en lichtval 

betreft in sterke mate bepaald door de bouw om twee hoven en de lange uitbouw in de tuin. Bij 

de reeds lang overwogen uitbreiding van het Museum naar de Westersingel zou de buitenhof 

door de uitbouw aan die kant worden afgesloten, waar geen bezwaar tegen is, ook de buitenhof 

wordt dan een binnenhof, doch blijft een open hof. De thans beraamde overkapping van deze hof 

betekent het totaal verlies van elk uitzicht uit de hof op het gebouw en vanuit het gebouw op de 

hof en de toren.Dit is een schennis van een van de beste bouwwerken van Rotterdam. 

Direct na de oorlog is de Stichting Museum Boymans, eigenares van een belangrijk deel der 

kunstschatten  in het Museum, bereid geweest de uitbreiding op zich te nemen mits bepaalde 

harerzijds gestelde beheersvoorwaarden werden vervuld, hetgeen is afgewezen. Dan was zeker 

niet het thans beraamde plan uitgevoerd. 

Uitbreiding naar de Westersingel met behoud van stijl en gedachte van het bestaande gebouw is 

de enig  aanvaardbare oplossing. Moet daarmee nog worden gewacht, het zij zo, doch men hoede 

zich voor een noodoplossing die het nageslacht ons zal verwijten.212

 

Uiteindelijk gingen de overkappingsplannen niet door. In 1969 werd de eerste paal geslagen 

voor de bouw van de nieuwe vleugel waarvoor de plannen al in 1947 waren gemaakt. Van der 

Vorm maakte dit niet meer mee. Teleurgesteld door minder tactvolle uitlatingen over hem in de 

gemeenteraad haalde hij in 1956 een streep door zijn testament. Hij dacht erover een eigen 

museum te stichten in zijn geboorteplaats IJsselmonde. Hannema, die zich na zijn vertrek als 

directeur bezighield met zijn eigen kunstverzameling en het samenstellen van kunstcatalogi, was 

Van der Vorms adviseur gebleven. Hij raadde hem af een nieuw museum op te richten onder de 

rook van Rotterdam. Om de collectie voor Rotterdam te behouden, suggereerde Hannema Van 

der Vorm een eigen stichting in het leven te roepen. Die zou voorlopig gevestigd zijn in zijn 

woning aan de Westersingel.213 Van der Vorm gaf gehoor aan deze suggestie en op 12 juli 1956 

kwam de Stichting Willem van der Vorm tot stand. 
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Stichting Willem van der Vorm 

Uit de stichtingsakte blijkt dat Van der Vorm tweeduizend gulden uit zijn vermogen afzonderde 

om de naar hem genoemde stichting op te richten. Het doel van de stichting was: 
 

Het inrichten en ingericht houden van het woonhuis van de stichter aan de Westersingel nommer 

66 te Rotterdam of een ander geschikt pand of een te bouwen pand, als museum van schilderijen, 

aquarellen, tekeningen en prenten en eventueel andere kunstvoorwerpen en het openstellen van 

dit museum gedurende een of meer dagen per week voor het publiek, hetzij om niet, hetzij tegen 

een geringe vergoeding.214

 

Het bestuur van de stichting was gedurende het leven van Van der Vorm opgedragen aan hem 

als enig regent. Na zijn overlijden zou het bestuur bestaan uit drie regenten.  In zijn testament 

wees Van der Vorm zijn neef W.N.H. van der Vorm, zijn juridisch adviseur Mr. A. Loeff en Dr. 

D. Hannema daarvoor aan.215

Willem van der Vorm overleed op 29 april 1957. De regenten bestuurden nu de stichting. Het 

huis, waar Van der Vorm 38 jaar had gewoond, was echter niet zonder meer geschikt als 

museum. Hannema stelde voor de woning door professor F.A. Eschauzier te laten verbouwen. 

Hij had ook het Rijksmuseum inwendig veranderd. Het pand aan de Westersingel werd 

ingrijpend verbouwd tot een verfijnd particulier museum. De werkkamer van Van der Vorm, in 

1939 ingericht door Ir. A. van der Steur, bleef behouden. In 1958 werd het voor het publiek 

opengesteld, op zondag, woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur, op dinsdag en donderdag van 

11 tot 14 uur.216  De toegang was gratis. Het gezin van W. Leentvaar ging de benedenverdieping 

van het huis bewonen. Leentvaar was sinds 1924 de particulier secretaris van Van der Vorm. 

Zijn echtgenote E.M. Leentvaar-den Boer zorgde belangenloos voor de dagelijkse gang van 

zaken in het museum. Gepensioneerde stewards van de Holland-Amerika Lijn deden dienst als 

suppoost.217

De collectie van de Stichting Willem van der Vorm werd na de dood van de naamgever nog met 

enkele kunstwerken verrijkt. Zijn neef W.M. van der Vorm (1898-1980) verwierf voor de 

stichting een zelfportretje van Breitner (1857-1924), twee zijluiken van Maerten van 

Heemskerck (1498-1574), een werk van Puvis de Chavannes (1824-1898) en het Stilleven met 

vissen van Wallerant Vaillant (1623-1677). Zijn neef-regent W.N.H. van der Vorm (1897-1963) 

bezorgde de stichting De binnenplaats van de Beurs in Amsterdam van Emanuel de Witte (ca. 
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1616-1691/92), het bronzen paardje van Degas (1834-1917) en Berglandschap van Théodore 

Rousseau (1812-1867).218

Het schilderij De Heilige Hiëronymus van Anthonie van Dyck (1599-1641) wordt beschouwd 

als het topstuk uit de verzameling van Van der Vorm.219 Dit werk uit de nalatenschap van 

Rubens werd in 1641 door Philips 1V van Spanje gekocht. Het bleef twee eeuwen in Spaans 

koninklijk bezit. Joseph Bonaparte, oudste broer van Napoleon en koning van Spanje, schonk 

het schilderij aan Maarschalk Soult van Frankrijk. Na zijn dood werd het naar Engeland 

verkocht en vanaf 1946 maakte het deel uit van de collectie van David Bingham in New 

York.220 Bingham was een vriend van Van der Vorm, hij woonde vroeger in Amsterdam. Op 

verzoek van Van der Vorm bracht Hannema in 1955 een bezoek aan New York om te 

onderhandelen over de aankoop van dit schilderij.221

 Van der Vorms belangstelling ging ook uit naar Delfts aardewerk. Hij verzamelde een 

aanzienlijke hoeveelheid voorwerpen uit de vroege achttiende eeuw, zowel met blauwe als met 

polychrome decoratie.222 Dit aardewerk was te zien in een grote vitrine in het museum aan de 

Westersingel.223

Hannema publiceerde in 1950 de eerste catalogus van de collectie Van der Vorm. In 1962 

verscheen hiervan de tweede druk. De twee belangrijkste werken uit de verzameling, De Heilige 

Hiëronymus van Van Dyck en het Portret van Aletta Adriaensdr. van Rembrandt werden hierin 

in kleur afgebeeld. Heel anders zag de in 1994 uitgegeven catalogus van de verzameling 

Stichting Willem van der Vorm eruit. Die uitgave hield verband met een belangrijke gebeurtenis 

uit eind 1991. Toen werden de werken uit Van der Vorms verzameling opgenomen in de 

chronologie van het Museum Boymans waarvan de naam in 1958 was gewijzigd in Museum 

Boijmans Van Beuningen. De reden voor het onderbrengen van de collectie in het museum was 

dat de gemeente Rotterdam het prachtige huis Westersingel 66 in 1972 wilde slopen vanwege 

de aanleg van de metro. Die beslissing was voor de stichting moeilijk te aanvaarden, maar de 

regenten hadden geen keus. Hannema zag echter zijn lang gekoesterde wens dat de collectie 

werd overgebracht naar ‘zijn’ museum, in vervulling gaan. Doordat de uitbreiding van het 

museum in datzelfde jaar was gerealiseerd was er nu ruimte voor. De collectie Stichting Willem 
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van der Vorm werd ondergebracht in de oostelijke zalen boven de directievleugel.224 Het 

museum had de toezegging gedaan de hele verzameling permanent en ongedeeld ten toon te 

stellen. Dergelijke voorwaarden die aan de schenking of bruikleen van veel particuliere 

collecties kleven, worden door musea dikwijls als hinderlijk ervaren, omdat daardoor hun 

expositiebeleid doorkruist wordt.225

Toen Hannema in 1984 overleed werd B. Haak, voorheen directeur van het Amsterdams 

Historisch Museum, conservator van de Stichting Willem van der Vorm. Voorzitter O.J. van der 

Vorm, secretaris J.M. van der Vorm en Haak kwamen na langdurig overleg met de 

museumdirectie in 1992 overeen dat het opnemen van de schilderijen van de stichting tussen die 

van het museum voor beide partijen beter zou zijn. De stichting stelde als voorwaarde dat er een 

uitgebreide catalogus van de collectie Stichting Willem van der Vorm zou worden 

samengesteld. Die fraai uitgevoerde catalogus verscheen in 1994.226

 

Willem van der Vorm heeft niet kunnen vermoeden dat zijn particuliere museum Westersingel 

66 plaats moest maken voor de metro. Toen dit gebeurde besloten de erfgenamen de opbrengst 

van huis en grond onder te brengen in de stichting. Dankzij dit vermogen kon de stichting in 

1979 het schilderij De Melkster van Aelbert Cuyp (1620-1691) verwerven. De stichting kon in 

1998 de hand leggen op het werk van Paul Cézanne (1839-1906), Landschap bij Aix-en-

Provence met de Tour de César Dit schilderij bevond zich in bruikleen in het Museum 

Boijmans Van Beuningen, maar zou geveild worden in New York. Met financiële hulp van 

onbekend gebleven derden kon dit kostbare werk voor Rotterdam behouden blijven.227 ‘Het 

leken wel de jaren dertig’, zei hoofd-conservator J. Giltaij van het museum over het behoud van 

deze Cézanne.228

De 93 schilderijen van de stichting zijn in permanent bruikleen gegeven aan het museum dat 

zorg draagt voor de verzekering en het onderhoud van de werken. Toen de collectie van Van 

Beuningen na zijn overlijden in 1955 te koop werd aangeboden aan de gemeente Rotterdam, 

duurde het drie jaar voordat met de erfgenamen een overeenkomst kon worden gesloten. Die 

kwam overeen met het bedrag dat de erven aan successierechten zouden moeten betalen. 

Toenmalig directeur Ebbinge Wubben deed de suggestie de naam Van Beuningen aan die van 

 
224 Ter Molen, 150 jaar, 102. 
225 Kempers, ‘Stichters en schenkers’ in: Verzamelen, 397-398. 
226 Giltaij e.a., De verzameling van de Stichting Willem van der Vorm in het Museum Boymans-van 

Beuningen 

(Rotterdam 1994). 
227 Ter Molen, 150 jaar, 299. 
228 Jelle Brandsma, ‘Havenbaron met een passie voor kunst’  De Volkskrant  09-03-1998. 
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het museum toe te voegen. Dit voorstel leidde ertoe dat de collectie onbezwaard in die van het 

museum mocht worden opgenomen.229 Sindsdien heet het museum in Rotterdam Museum 

Boijmans Van Beuningen. Het is tekenend voor het verschil tussen de twee mecenassen Van der 

Vorm en Van Beuningen. Het museum plukt de vruchten van het feit dat het de werken uit Van 

der Vorms collectie gratis en permanent in bruikleen heeft. De naam Van der Vorm is terug te 

vinden op de lijsten van de schilderijen in de verschillende zalen van het museum, net als dat 

het geval is bij de schilderijen uit de collectie Van Beuningen, maar diens naam is nu ook nog 

eens verbonden met het museum en daardoor bekender. De niet op publiciteit uit zijnde Van der 

Vorm zou hier wellicht vrede mee hebben gehad. De daad die hij stelde door zijn gehele 

kunstverzameling onder te brengen in een eigen stichting en haar daarna gratis open te stellen 

voor de bevolking van Rotterdam, getuigde van echte burgerzin voor ‘zijn’ stad. 

 

De Van der Vormkapel in Gouda 

De Sint-Janskerk in Gouda is beroemd vanwege het grote aantal prachtige zestiende-eeuwse 

gebrandschilderde ramen. De meeste van die glazen zijn ontworpen door glazenier Dirck 

Crabeth (ca. 1505-1574). Achter het koor van deze kerk bevindt zich een plantsoentje, de 

Willem Vroesentuin. Willem Vroesen was de stichter van het nabijgelegen Oudemannenhuis. In 

dit parkje staat een kleine kapel uit 1934, die door een overdekte gang met de kerk is verbonden. 

In eerste instantie lijkt er geen relatie te bestaan tussen de uit de veertiende eeuw stammende 

laat-gothische kerk en de kapel uit de twintigste eeuw, bij nadere beschouwing is die er wel: de 

kapel bevat de zeven gebrandschilderde glazen die Crabeth maakte voor het Regulierenklooster 

in Stein. Dat de glazen uit het klooster in de buurt van Haastrecht in de kapel achter de Sint-

Janskerk terechtkwamen is te danken aan het mecenaat van Willem van der Vorm. 

 

Het klooster Stein van het Generaal Kapittel der Reguliere kanunniken werd op 16 juli 1549 

door een felle brand onherstelbaar beschadigd. Uit veiligheidsoverwegingen besloten de 

kanunniken om te zien naar een onderkomen binnen de stadsmuren van Gouda. Ze vonden dat 

in het leegstaande klooster van de zusters Brigitten. Het klooster was vervallen en moest 

bewoonbaar worden gemaakt. Voor de kapel moesten er ‘elf schone glasvensters’ komen.230 De 

glazen werden tussen 1556 en 1559 vervaardigd in het atelier van Crabeth. Daar was het toen 

erg druk want in diezelfde tijd leverde het bedrijf ook vier grote glazen aan de Sint-Janskerk. 

 
229 Ter Molen, 150 jaar, 326. 
230 Henny van Dolder-de Wit, De geschiedenis van de Van der Vormkapel en haar gebrandschilderde 

glazen,  

(Gouda 2005) 1. 
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Hierbij was het bijna twintig meter hoge Koningsglas, een geschenk van de landsheer Filips II 

(1527-1598). 

Toen Gouda zich in 1572 aan de zijde van Willem van Oranje (1533-1584) schaarde kregen 

sommige kloostergebouwen in de stad een andere bestemming en andere werden gesloopt. Dat 

laatste overkwam ook het Regulierenklooster. De sloper van de kapel mocht alle materialen 

behouden, behalve de vloer en de glazen. Die werden op bevel van het stadsbestuur naar de 

Sint-Janskerk gebracht. Daar kregen ze in 1580 een plaats in twee nog met blank glas gevulde 

ramen in het koor. De reden dat het inmiddels protestantse stadsbestuur van Gouda de 

Reguliersglazen beschermde, is waarschijnlijk dat het onderwerp van deze glazen precies 

aansloot bij dat van de ramen in het koor van de kerk. Daarin werd het leven van Johannes de 

Doper uitgebeeld. Het onderwerp van de kloosterglazen (Passie, Opstanding, Hemelvaart en 

Pinksteren) is iconografisch gezien incompleet. Tussen de glazen waarin de Kruisdraging en de 

Opstanding zijn afgebeeld ontbreken traditionele voorstellingen als Kruisiging, Kruisafname en 

Graflegging. Van de oorspronkelijke elf glazen zijn er misschien vier verloren gegaan in de 

turbulente tijd rond 1572. Het klooster werd na de Opstand geplunderd en in de kerk was 

tijdelijk een scheepstimmerbedrijf gevestigd. De ontbrekende voorstellingen zouden op de 

verloren gegane glazen hebben kunnen staan. Er zijn echter zeven cartons (ontwerptekeningen) 

bewaard gebleven en dat pleit tegen deze veronderstelling.231

De Sint-Janskerk verkeerde aan het eind van de negentiende eeuw in verwaarloosde staat. Toen  

in 1898, met financiële steun van Rijk, Provincie en Gemeente, begonnen werd met de 

restauratie, bleken de gebrandschilderde ramen eveneens onderhoud nodig te hebben. 

Restauratieatelier `t Prinsenhof te Delft, waar Jan Laurens Schouten (1852-1937) de leiding had, 

kreeg hiervoor de opdracht. Het atelier van Schouten stond bekend om de hoge kwaliteit 

gekleurd glas dat het oorspronkelijke zestiende-eeuwse glas zo dicht mogelijk benaderde.232 

Schoutens grote talent was het leggen van contacten en het lospraten van geld voor zijn 

restauratieprojecten. Bij zijn argumenten wees hij voortdurend op de plicht 

verantwoordelijkheid te dragen voor het culturele erfgoed, dat van de Goudse glazen in het 

bijzonder.233 Tot ongeveer 1925 had het kerkbestuur om die reden nog niet veel financiële 

zorgen aangaande de restauratie van de glazen. Daarna werd de balans opgemaakt: er bleken 

nog minstens dertien glazen, waaronder zeven van de oudste en kostbaarste, voor herstel in 

aanmerking te komen. De geschatte kosten bedroegen 85.000 gulden, een in die tijd enorm 

 
231 Ibidem, 2. 
232 Jos W.L. Hilkhuijsen, Jan Schouten (1852-1937), oprichter van het Atelier van Gebrand Glas `t 

Prinsenhof 

(Delft z.j.) 9. 
233 Ibidem, 12. 



 55

                                                     

bedrag. Omdat de restauratie van de glazen inmiddels landelijke bekendheid had gekregen en in 

brede kring de overtuiging bestond dat het om nationaal erfgoed ging, werd op 25 mei 1926 het 

Fonds tot Herstel van de Goudse Glazen (FHGG) opgericht.234 Het doel van het FHGG was 

geldwerving, in 1926 en 1927 werd ruim 53.000 gulden ontvangen. Door de recessie in de jaren 

daarna zocht het FHGG naar andere wegen om geld te vinden, onder meer door het uitgeven 

van bijzondere postzegels waarvoor Koningin Wilhelmina toestemming gaf.235

Schouten maakte van de restauratie van de Goudse glazen zijn levenswerk. In een brief aan het 

uitvoerend comité van het FHGG, gedateerd 6 juni 1930, vestigde hij de aandacht op de zeven 

koorglazen die tot dan toe buiten de geplande werkzaamheden vielen. Hij lichtte het belang van 

deze glazen toe en merkte op dat de noodoplossing uit 1580 niet voldeed. Het leek hem een 

goed plan de glazen onder te brengen in een aanbouw onder glas 17, met een ingang vanuit de 

kerk, onder glas 17 door.236 De begroting van de aanbouw schatte hij op 35.000 gulden, de 

restauratie van de glazen op 21.000 gulden, in totaal een bedrag van 56.000 gulden. Schouten 

stelde de vraag of de Vereniging Rembrandt niet kon bijspringen.237 Het FHGG benoemde een 

apart comité dat zou trachten het benodigde geld bijeen te brengen. Schouten zelf maakte deel 

uit van dit comité.238 Zonder dat het FHGG hem de opdracht daartoe verstrekte begon Schouten 

al met het werk aan de zeven koorglazen. Het uitvoerend comité berispte hem op 26 oktober 

1931 over deze gang van zaken.239 Alle in het archief bewaarde correspondentie uit 1932 gaat 

over het (niet) vinden van fondsen voor de restauratie van de zeven koorglazen.240

Op 1 november 1933 schreef Jhr. W.A. Beelaerts van Blokland, secretaris van het uitvoerend 

comité van het FHGG aan penningmeester A.H. Sillem: 
 

Ditmaal kom ik U verblijden met een ongelooflijk bericht. U weet dat wij van het herstellen der 

zeven koorglazen, waarvoor eene afzonderlijke kapel moest worden gebouwd, niet hebben 

willen weten, en  dat de heer Schouten niettemin daartoe is overgegaan en telkens moeite heeft 

gedaan die restauratiekosten op onze rekening te stellen. Welnu, ik ben erin geslaagd het geheele 

bedrag voor deze  restauratie (evenals dat voor den bouw der kapel!) toegezegd te krijgen niet 

alleen, maar het is zelfs reeds aan den hr. Schouten uitbetaald!241

 
234 Henny van Dolder-deWit,’ Tien jaren sponsoring gebrandschilderd glas (1926-1936)’ Archief 

Hervormde Gemeente Gouda. 
235 FHGG nr. 7. Archief Hervormde Gemeente Gouda 
236 De glazen in de Sint-Janskerk zijn genummerd van 1 tot 70. 
237 FHGG nr. 6. Archief Hervormde Gemeente Gouda. 
238 FHGG nr. 6. 
239 FHGG nr. 8. 
240 FHGG nr. 9. 
241 FHGG nr. 11. 
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Schouten had in februari 1933 bekend gemaakt dat een ‘kunstvriend’ uit Rotterdam bereid was 

de kosten van de restauratie van de zeven koorglazen te betalen. De voorwaarde hiervoor was 

dat de glazen daarna in een waardig gebouwtje werden ondergebracht. Het aanbod was één 

maand geldig, er was dus haast geboden. De koster-opzichter van de kerk, C.A. Groenendal, 

begon aan het ontwerp voor een kapel, maar de architecten Kromhout en Cuypers die de 

supervisie hadden over de restauratie van de kerk, vonden het een slecht plan. Omdat de vrees 

bestond dat de gever zijn toezegging in zou trekken, paste Kromhout het ontwerp van de koster 

aan. Voor een bedrag van 2000 gulden werd aan de buitenzijde van de kerk een noodkapel 

gebouwd. Van der Vorm, die de ‘kunstvriend’ bleek te zijn, was het niet met deze gang van 

zaken eens. Toch werden de glazen in juni 1933 in de noodkapel geplaatst. In oktober van dat 

jaar besloot Van der Vorm om de kosten van een definitieve kapel  voor zijn rekening te nemen. 

Kromhout maakte hiervoor een ontwerp, de kapel zou gebouwd worden in het park van het 

Oudemannenhuis.242 Van der Vorm wilde in het interieur een gedenkplaat voor zijn overleden 

moeder. 

Op 17 september 1934 werd de kapel officieel in gebruik genomen, op uitdrukkelijke wens van 

Van der Vorm met alleen de direct betrokkenen en zonder pers. Het werd een intieme 

bijeenkomst waarbij Van der Vorm het woord voerde. Hij refereerde aan de 

wordingsgeschiedenis van de kapel en de tijdelijke oplossing door de bouw van een noodkapel. 

Ook roemde hij de medewerking van allerlei instanties, met name van de regenten van het 

Oudemannenhuis, die een deel van hun grond belangenloos afstonden. Met het overdragen van 

de sleutel stelde hij de kapel onder de hoede van de kerkvoogden. Toen de voorzitter van het 

FHGG Van der Vorm daarna toesprak en meedeelde dat het H.M. de Koningin had behaagd 

hem te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, uitte Van der Vorm een 

krachtterm, zei: ‘Daarom heb ik het niet gedaan’, en weigerde vervolgens de onderscheiding in 

ontvangst te nemen. Zijn neef W.H.N. van der Vorm, een van de aanwezigen, kon hem ertoe 

overhalen de onderscheiding toch te accepteren.243  Hij wees er zijn oom vervolgens op dat waar 

hij met deze kapel eer betoonde aan zijn moeder, de regering hem nu eerde met deze 

onderscheiding.244 De tekst, die Van der Vorm liet aanbrengen op de bronzen gedenkplaat, 

luidt: 

 
Anno 1934, ter nagedachtenis aan mijne moeder Maaike Lagendijk, geboren 5 september 1838, 

gestorven 3 februari 1898. W. van der Vorm. 

 
242 Van Dolder, De geschiedenis, 4. 
243 Mededeling van O.J. van der Vorm. 
244 Mededeling van J.M. van der Vorm. 



 

In verschillende kranten werd drie dagen na de opening van de kapel, die de naam van de 

schenker droeg, aandacht besteed aan deze gebeurtenis. Dagblad De Rotterdammer schreef 

hierover: ‘een daad van kunstmin, burgerzin en oudermin’, de Goudsche Courant maakte 

melding van het feit dat het de wens van de schenker was dat zijn naam vóór de overdracht niet 

bekend werd en De Telegraaf meldde dat Van der Vorm ook de meubilering van de kapel en de 

tuinaanleg had bekostigd.245

In december 1934 werd een doorgang in de kerkmuur gemaakt, onder glas 14. De kapel werd nu 

voor bezoekers vanuit de kerk bereikbaar. Tegenwoordig doet de kapel dienst als stiltecentrum. 

Het is een oase van rust die uitnodigt tot bezinning. Door de in 1985 wit gestucte bakstenen 

binnenmuur komen de kleurige glazen (de nummers 58-64), met hun religieuze voorstellingen, 

goed tot hun recht. 

 

 
De overdracht van de Van der Vormkapel op 17 september 1934. In het midden, staande achter de tafel, 

W. van der Vorm.           bron:Archief Hervormde Gemeente Gouda 

  

Willem van der Vorm toonde zich een betrokken en daadkrachtig mecenas. Zowel in Rotterdam 

als in Gouda werd niet tevergeefs een beroep gedaan op zijn vrijgevigheid. Dat hij het liefst in 

                                                      
245 FHGG krantenknipsels 20-09-1934, Archief Hervormde Gemeente Gouda. 
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stilte werkzaam was siert de mens Van der Vorm. De woorden kunstmin, burgerzin en 

oudermin, die in De Rotterdammer werden gebezigd, kenmerken zijn mecenaat. 
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Hoofdstuk 4  Ontspanning, landbouw en liefdadigheid 
 

Een van de eerste schilderijen die Van der Vorm in 1916 kocht, was het doek van Camille Corot 

Landschap bij Ville d` Avray. We zien rechts op dit werk een grote wilg met daarachter een 

lichte hemel. Links in de verte ligt het nauwelijks waarneembare stadje Avray. Opzij van het 

midden, op de voorgrond, rijdt een ruiter. We zien hem op de rug, hij rijdt naar het licht toe. 

Toen Van der Vorm dit werk kocht was hij miljonair, het grootste deel van dat vermogen (dat 

later alleen maar groter zou worden) had hij al vóór de Eerste Wereldoorlog verdiend.246 Hij 

kon het zich nu veroorloven tijd te nemen voor ontspanning. Die vond hij in het paardrijden. 

Alleen, met vrienden, of met zijn stalmeester Faken, doorkruiste hij het platteland ten zuiden 

van Rotterdam. Het landschap daar kwam in die tijd nog overeen met het beeld op het schilderij 

van Corot. Hij werd lid van de Rotterdamsche Manège en was daar niet alleen ruiter, maar werd 

er ook een belangrijk bestuurder.247 Als boerenzoon bleef zijn belangstelling uitgaan naar de 

agrarische sector. Hij bezat een modelboerderij in de Biesbosch en een landgoed met bos en 

landbouwgrond in Boxtel. 

 

Paardensport 

De Rotterdamsche Manège, die in 1837 werd opgericht, bestond uit twee instellingen: De 

Sociëteit, gevestigd in de Rotterdamsche Manège en de gezamenlijke deelhebbers in de lening 

van 15.000 gulden tot opbouw der manège in 1839. 

Het bestuur bestond uit drie door de sociëteitsleden gekozen commissarissen, vijf 

commissarissen uit de aandeelhouders en twee raadsleden van de stad Rotterdam. In 1882 werd 

deze bestuursvorm gewijzigd. Er kwam een splitsing tot stand tussen het interne 

verenigingsleven en de exploitatie en het onderhoud  der gebouwen voor het beoefenen van de 

paardensport.248 De gezamenlijke sociëteitsleden riepen de N.V. tot Exploitatie van de 

Rotterdamsche Manège in het leven. Met een kapitaal van 100.000 gulden werden de rechten 

van de gemeente Rotterdam op de destijds in erfpacht verkregen grond met opstallen aan de 

Binnenweg aangekocht. Er kwam een nieuw gebouw, waarin ook de in 1870 opgerichte 

Sociëteit de Jockeyclub lokalen kreeg toegewezen. De N.V. en de Sociëteit vormden een 

noodzakelijke eenheid, de N.V. bezat grond en gebouwen, de Sociëteit stelde haar leden in de 

gelegenheid het paardrijden te beoefenen. 

 
246 Mededeling van J.M. van der Vorm.  
247 De spelling ‘Rotterdamsche Manège’ wordt ook thans nog aangehouden. 
248 J.P. van der Weele, Inleiding bij inventarislijst 1937, Archief Rotterdamsche Manège. 
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Door de groei van de stad Rotterdam kwam de Binnenweg steeds meer in het stadscentrum te 

liggen. De grondprijzen stegen zodat de waarde van terreinen en gebouwen in 1918 werd 

geschat op 325.000 gulden, ruim het drievoudige van het oorspronkelijke aandelenkapitaal.249 

Door erfenis en verkoop waren de tachtig aandelen uit 1882 in handen gekomen van negen 

aandeelhouders, waaronder Van der Vorm. Het gevaar bestond dat deze aandeelhouders, belust 

op financieel voordeel, zouden overgaan tot verkoop van de grond en opstallen. Er zou dan een 

sociëteit overblijven van ruiters die hun sport niet meer konden beoefenen. Het bestuur van de 

sociëteit riep daarom op 22 januari 1919 een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen 

om machtiging te vragen tot aankoop van alle aandelen van de N.V., en daartoe een lening aan 

te gaan. De aandeelhouders hadden zich bereid verklaard hun aandelen aan de Sociëteit te 

verkopen voor 80% van de nominale waarde, op voorwaarde dat de manege en de rijsport te 

Rotterdam er baat bij zouden krijgen.250 De leden verleenden hun goedkeuring en de Sociëteit 

werd zo voor ongeveer 80.000 gulden eigenaar van grond en gebouwen der Rotterdamsche 

Manège. Om te voorkomen dat de Sociëteit op een gegeven moment de aandelen zou verkopen 

werd een Raad van Beheer ingesteld, bestaande uit de negen aandeelhouders.251 Voor de 

financiering van de aankoop der aandelen werd een lening opgenomen bij de firma P.A. van Es 

& Co., waarvan Van der Vorms oudere broer Nico directeur was.252 Omdat de toestand van 

rijbaan, gebouwen en stallen achteruit ging, werd in 1925 besloten over te gaan tot algemene 

restauratie. Eerdere onderhandelingen met de gemeente om de manege te verplaatsen, waren op 

niets uitgelopen.  

Van der Vorm keek inmiddels uit naar een geschikte plaats op de linker Maasoever om er zijn 

paarden onder te brengen. Hij kocht in 1927 ‘Het huis en erve te Rotterdam, aan den Schulpweg 

nommer 534’ voor 10.500 gulden.253 Het huis gebruikte hij als tweede woning, in een deel 

ervan mochten zijn stalmeester Faken en zijn vrouw hun intrek nemen. Op het terrein, dat onder 

de naam  de Heuvel bekend stond, liet hij paardenstallen bouwen en een springtuin aanleggen. 

Hier konden de sociëteitsleden hun sport beoefenen. Hoewel er op deze manier extra ruimte 

voor de paardensport was gekomen, bleef het bestuur van de manege uitkijken naar een andere 

locatie. Die werd in 1935 gevonden. Voor de duur van 50 jaar wilde de gemeente een terrein in 

het Kralingsebos verhuren. Dit was een ideale plaats voor een nieuwe manege. 

 
249 J.P. van der Weele, Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Sociëteit gevestigd 

in de  

Rotterdamsche Manège, 1837-1937 (Breda 1937) 84. 
250 Ibidem, 84. 
251 Ibidem, 85. 
252 Ibidem, 86. 
253 Archief Sonneburgh Rotterdam, koopakte 27-09-1927. 
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De bouw van de nieuwe manege kon niet worden gefinancierd door verkoop van de oude. 

Daarom werd op 23 juli 1936 de Stichting tot instandhouding van de Rotterdamsche Manège, 

gevestigd te Rotterdam opgericht door vijf leden, met als eerstgenoemde Willem van der 

Vorm.254 Het bestuur van de stichting kwam in handen van de heren Crol, Van der Mandele en 

Van der Vorm. Op Koninginnedag 1937 werd de nieuwe manege in Kralingen officieel in 

gebruik genomen. Op een terrein van ruim twee hectare, groot genoeg om een concours-

hippique te houden, was een imposant gebouwencomplex verrezen. Vanuit dit terrein liepen 

kilometerslange ruiterpaden door het Kralingsebos. 

In het gedenkboek is te lezen dat het onmogelijk was, ieder die bijdroeg aan het welslagen van 

de plannen, afzonderlijk te noemen. Voor Van der Vorm werd echter een uitzondering gemaakt: 

 
Door zijn bemoeiingen is het vereischte kapitaal grootendeels bijeengebracht. De groote energie, 

die hij wijdt aan alles, wat met den nieuwen toestand in verband staat, moeten we memoreeren 

als een getuigenis van intensieve belangstelling voor de paardensport in het algemeen en voor de 

Rotterdamsche Manège in het bijzonder. 

 

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe manege bood de Sociëteit Van der Vorm het 

erelidmaatschap aan.255

Op 9 januari 1930 werd, mede op initiatief van Van der Vorm, het Colenbranderfonds 

opgericht.256 Ritmeester Colenbrander was een ruiter die in 1929 tijdens een springconcours te 

Zelhem verongelukte. Hij had in 1928 deelgenomen aan de Olympische Spelen te Amsterdam. 

Als herinnering aan hem droeg het nieuw opgerichte fonds zijn naam. Het fonds stelde zich ten 

doel jonge, veelbelovende ruiters, de gelegenheid te geven zich voor internationale wedstrijden 

te bekwamen. De inspanningen waren vooral gericht op het verkrijgen van goede springpaarden. 

Van der Vorm werd voorzitter van het Colenbranderfonds.257 Van der Vorm bezat een aantal 

paarden, alle Anglo-Arabieren. Of hij sommige van zijn paarden verkocht aan het 

Colenbranderfonds of dat het fonds ze van hem leende, is door het ontbreken van 

bronnenmateriaal niet duidelijk. Zeker is dat het Colenbranderfonds in 1931 reeds vier paarden 

in bezit had. Een van de bekendste paarden van het Fonds was Ernica, een paard van Van der 

Vorm. Tijdens de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn werd Ernica met luitenant Johan 

 
254 Archief Rotterdamsche Manège Rotterdam, stichtingsakte 23-07-1936. 
255 Van der Weele, Gedenkboek, 92. 
256 Het Vaderland, 21-02-1930, Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 
257 Claartje van Andel en Dirk Willem Rosie, Olympische sporen. De droom van hippisch Nederland  

(Eerbeek 1995) 13. 
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Greter zesde in het springconcours.258 Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 verbleef  Ernica in 

de stallen van Venrode, het Brabantse buitenverblijf van Van der Vorm. Op een gegeven 

moment bleek dat het paard kaakkanker had. Van der Vorm, die ervan op de hoogte was dat bij 

Philips in Eindhoven een nieuw bestralingsapparaat was ontwikkeld, kreeg via zijn relaties 

gedaan dat dit apparaat naar Venrode werd gebracht om zijn paard te bestralen. Het dier moest 

daarvoor onder narcose worden gebracht. Door een fout van een onhandige stalknecht viel het 

paard, het raakte dusdanig gewond dat het moest worden afgemaakt.259

In de landelijke polders ten zuiden van Rotterdam beoefende Van der Vorm zijn ruitersport. Een 

bekend verhaal is dat hij, als het even kon, aanlegde bij de bakker in Rhoon om er een taartje te 

eten. De vrouw van de bakker was een nichtje van Van der Vorm.260 De kinderen van een van 

de zonen van Van der Vorms oudste broer Jacob, die op een boerderij aan de Voordijk in 

Barendrecht woonde, renden altijd naar buiten als het gerucht ging: ‘Oom Willem komt eraan’. 

Ze zetten dan de hekken van de weilanden open zodat hun oom ongehinderd door de velden kon 

galloperen. In het voorbijgaan gooide hij ze een dubbeltje toe.261

 

 
258 Ibidem. 
259 Mededeling van J.M. van der Vorm. 
260 Mededeling van J. Boddaert, Rotterdam. 
261 Mededeling van G. Zwaal-van der Vorm. 



 
 Ruiter Van der Vorm.    Bron: Privébezit J.W. van der Vorm. 

 

Een van de goede vrienden waarmee Van der Vorm regelmatig ging paardrijden was Hendrik 

Ringers (1880-1975), geboren in Alkmaar. Ringers ging na de lagere school als jongste 

bediende werken in een banketbakkerij. Hij vatte daar het plan op ooit zelf fabrikant te worden, 

niet van koekjes, maar van chocoladebonbons. Die moesten van goede kwaliteit zijn. In Genève 

leerde hij van alles over de fabricage van chocolade bij de chocoladefabriek van Cailler, later 

een van de pijlers van het Nestlé-concern. Cailler raadde hem aan een eigen chocoladefabriek te 

stichten in Alkmaar. Daar begon Ringers in 1905 met zijn eerste fabriekje. In 1911 had hij al 25 

mensen in dienst en werd de ruimte aan het Varnebroek in Alkmaar te klein. Daarom vertrok hij 

naar Rotterdam, waar hij in datzelfde jaar een chocoladefabriek begon aan de Baan. Toen de 
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zaken daar ook goed gingen besloot Ringers een nieuw bedrijf op te zetten in zijn geboortestad 

terwijl het bedrijf in Rotterdam bleef bestaan.262

De carrière van Ringers vertoont overeenkomst met die van Van der Vorm, van jongste 

bediende werden beiden grote ondernemers. Mogelijk vormde deze overeenkomst, mèt de liefde 

voor de paardensport, de basis voor hun vriendschap. Ringers was, net als Van der Vorm, 

ongehuwd. Hij liet zijn waardering voor Van der Vorm blijken door een speciale bonbon te 

vervaardigen, die hij Sir William noemde. Onder deze naam stond Van der Vorm bekend in de 

Rotterdamse ondernemerswereld. Helaas is van deze bonbon géén afbeelding bewaard 

gebleven, bij naspeuring in het Ringers archief dook wel een ‘Sir’ naam op, maar niet de Sir 

William.263 Familieleden Van Van der Vorm herinneren zich dat Mevrouw Van Anraat, Van der 

Vorms huishoudster, hen een Sir William presenteerde.264 Bij het bombardement van 

Rotterdam, op 14 mei 1940, werd de Ringersfabriek aan de Baan vernietigd. Ringers keerde met 

paard en wagen terug naar Alkmaar, waar zijn fabriek werd vergroot. Hij bleef contact houden 

met Van der Vorm en was een regelmatige gast op Venrode. Tot grote schrik van Van der Vorm 

besloot Ringers in 1948, hij was toen 68 jaar, in het huwelijk te treden. Van der Vorm was bang 

een goede vriend kwijt te raken.265 Die vrees bleek ongegrond, want ook na 1948 kwam 

Ringers, nu vergezeld door zijn echtgenote, nog vaak naar Brabant. 

Toen op 10 mei 1940 de oorlog begon bevond Van der Vorm zich op zijn buitenplaats De 

Heuvel in Rotterdam-Zuid. Het toenmalige vliegveld Waalhaven lag daar vlakbij. Van der 

Vorm oordeelde het verstandig naar zijn woning aan de Westersingel te gaan en hij gaf zijn 

chauffeur Willem Vrolijk opdracht alles in gereedheid te brengen. Nadat alles was afgesloten 

reden Van der Vorm en Vrolijk naar de Willemsbrug. Net voor de brug zagen ze hoe een aantal 

Duitse soldaten bezig was zich in te graven. Vrolijk greep in z`n jaszak, trok er een levensgrote 

revolver uit en vroeg: ‘Zal ik, meneer?’ Gelukkig had Van der Vorm genoeg gezond verstand 

om hem te gelasten de revolver weg te doen en zo snel mogelijk door te rijden. Kort nadat ze de 

brug waren gepasseerd braken daar gevechten uit.266

 

Voordat Van der Vorm de paardensport beoefende in de manege in Rotterdam, was het 

landgoed Venrode in Boxtel hiervoor de aangewezen plaats. Van der Vorm kocht Venrode in 

1917. Aan het bestaande woonhuis liet hij een apart gedeelte bouwen voor zichzelf . Ook kwam 

 
262 A.J. Elte, ‘Hendrik Ringers. Van leerling-banketbakker tot groot-industrieel’ in: Alkmaarse 

Historische Reeks nr. 1 (Zutphen 1977) 164. 
263 Ringers Archief, Regionaal Archief Alkmaar, inv. nr 103, afbeelding van ‘Sir Walter Rally’. 
264 Mededeling van N. de Leeuw-van den Berg. 
265 Mededeling van J.H. van der Vorm. 
266 Uit het oorlogsdagboek van Frans Loeff, mij door de eigenaar ter beschikking gesteld. 
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er een aantal paardenstallen. Het ca. 150 ha. grote gebied bestond uit bos, vennetjes en 

landbouwgrond. Verder stonden er drie pachtboerderijen. Van der Vorm had weinig contact met 

de bewoners ervan, zo kon het voorkomen dat hij, al paardrijdend, een boer die zich op zijn 

eigen (pacht)grond bevond, uitfoeterde omdat hij meende dat deze boer zich op zijn (Van der 

Vorms) grond had begeven.267

Venrode was niet alleen voor Van der Vorm, maar ook voor zijn familie, vrienden en mensen 

die bij hem in persoonlijke dienst waren, een vakantieoord. De dochter van Van der Vorms 

jurist Loeff herinnert zich dat zij met haar vader een bezoek bracht aan Van der Vorm op 

Venrode. Toen ze naar Rotterdam teruggingen kregen ze een doos eieren mee. Ze namen de 

trein in Boxtel, moesten zich nogal haasten en de dochter struikelde. Met een vochtige doos 

kwamen ze in Rotterdam aan. Gelukkig bleken enkele maiseieren - iets bijzonders in die tijd – 

nog heel en van de rest bakte mevrouw Loeff een heerlijke omelet.268 De gezinnen van Van der 

Vorms jongere broer Jan en van zijn neven Marius en Willie brachten de zomervakantie meestal 

door op Venrode. Het was altijd een hele puzzel om de verschillende families een passende 

periode toe te wijzen.269 Van der Vorm zelf was er altijd tijdens de kerstdagen. De oudste zoon 

van Loeff, Frans, was als student in 1943 een tijd ondergedoken op Venrode.270 Vrienden uit het 

Rotterdamse zakenleven brachten regelmatig een weekend door in Brabant.271 Daar ging het er 

soms vrolijk aan toe. Eens beklaagde het gezelschap zich over te weinig drank. Goudriaan, een 

van de vrienden, dook op eigen initiatief de kelder in en kwam terug met enkele van Van der 

Vorms beste oude flessen.272

De lievelingshond van Van der Vorm was Jenny, een foxterrier. Hij nam haar, zoals we al 

eerder hebben gezien, overal mee naar toe. Venrode was voor een hond als Jenny een ideaal 

gebied om zich als jachthond uit te leven. Jenny kon echter niet zwemmen en Van der Vorm 

vond dat ze dat wel moest kunnen. Hij dwong haar dan ook de vennetjes in te gaan. Als gevolg 

daarvan kreeg Jenny longontsteking en stierf. Van der Vorm was ontroostbaar, hij liet een 

grafsteen maken en Jenny werd op Venrode begraven. In zijn woning aan de Westersingel 

kwam een groot geschilderd portret van Jenny te hangen.273 Van der Vorm rouwde echt om 

Jenny, steeds als het hondje ter sprake kwam, kreeg hij opnieuw tranen in de ogen. Op een 

gegeven moment werd dit zijn familie te bar, de echtgenote van zijn neef Willie kocht een 

 
267 Mededeling van N. de Leeuw, voormalig bedrijfsleider op Venrode. 
268 Mededeling van E. Bettink-Loeff. 
269 Mededeling van O.J. en J.M. van der Vorm. 
270 Mededeling van F. Loeff. 
271 Dicke, Rotterdamse ondernemers, 91. 
272 Teyschiné Stakenburg, Beeld en Beeldenaar, 232. 
273 Mededeling van J.C. Ebbinge Wubben. 
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nieuwe foxterrier. Haar dochter Janet kreeg de opdracht met het dier in een mandje naar de 

Westersingel te gaan. Toen Van der Vorm dit nieuwe hondje zag was hij, tot opluchting van de 

familie,‘verkocht’.274 Later is ook deze hond, die Dicksy werd genoemd,  op Venrode 

begraven.275

Naast het landgoed stond een klooster van de Witte Paters. Van der Vorm was goed bevriend 

met de overste van dit klooster, Kersten. Op een zeker moment had Van der Vorm een nieuw 

dienstmeisje nodig en hij nam een meisje uit Boxtel aan. Op de afgesproken dag kwam ze echter 

niet opdagen. Bij navraag bleek dat ze van de pastoor niet mocht gaan werken bij de protestant 

Van der Vorm. Die werd woedend en begaf zich naar zijn vriend en buurman in het klooster. De 

overste stond kennelijk hoger in aanzien dan de pastoor, want het meisje kwam een dag later op 

Venrode werken.276

In 1946 was de woningnood in Nederland groot. Het gemeentebestuur van Boxtel vorderde de 

woonruimte op Venrode t.b.v. woningzoekenden. Deze vordering hield gedurende vijf jaren 

aan. Toen Van der Vorm met de gemeente Boxtel overeenkwam dat hij zou bijdragen in de 

kosten voor sociale woningbouw werd de vordering opgeheven.277 De erfgenamen van Van der 

Vorm verkochten Venrode in 1975. Sinds 1979 maakt het landgoed deel uit van het Brabants 

Landschap.278  

 

Steenen Muur 

Op 26 juni 1920 kocht Van der Vorm een boerderij met 140 ha. grond in de Brabantse 

Biesbosch.279 De boerderij heette Steenen Muur, naar de gelijknamige polder. Op het uit 1916 

daterende bedrijf werden vooral bieten, uien en kool verbouwd. Eigenaar Van As liet de kool tot 

zuurkool verwerken, die mogelijk werd vervoerd in schepen van Van der Vorm. Op een 

gegeven moment vroeg Van As aan Van der Vorm of hij van hem geld kon lenen. Het gerucht 

gaat dat hij door speculaties tijdens de Eerste Wereldoorlog in financiële moeilijkheden was 

geraakt.280 Van der Vorm ging hier niet op in, maar kocht het bedrijf. Hij wilde er een 

 
274 Mededeling van J.M. van der Vorm. 
275 J.W. Janssen-Mulder, ‘Herinneringen aan de Biesbosch en Werkendam tussen de jaren 1920-1939’ 

(1983), mémoires mij door de schrijfster ter beschikking gesteld. 
276 Mededeling van J.M. van der Vorm. 
277 Ibidem. 
278 info@brabantslandschap.nl 
279 Verkoopboekje openbare verkoping Steenen Muur, Archief Biesboschmuseum 003/00011. 
280 Mededeling van A. Vermue, huidige eigenaar van Steenen Muur. 
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modelbedrijf van maken.281 Van As woonde zelf niet in de polder. Op de bovenverdieping van 

het hoofdgebouw Hecht en Sterk had hij een weekendverblijf laten inrichten. Regelmatig bracht 

hij daar met zijn gasten enkele dagen door, voornamelijk om in de polder te jagen. Naast het 

hoofdgebouw stond de woning van de bedrijfsleider en achter de tweede schuur waren zes 

arbeidershuisjes gebouwd. Toen Van der Vorm Steenen Muur kocht gingen de arbeiders en  

bedrijfsleider Kistemaker in zijn dienst over. 

Tot omstreeks 1924 was het woon- en bedrijvencomplex Steenen Muur alleen met een roeiboot 

of een kleine veerpont over de Bevert te bereiken, daarna werd er een brug gebouwd. Op last 

van Van der Vorm kwam er nu een grote verbouwing tot stand om de modelfunctie van Steenen 

Muur te realiseren. 

In de grote schuur kwam een koeienstal voor veertig stamboekkoeien, ze stonden in twee rijen 

van twintig, met de koppen naar elkaar toe. Achter de koeien was de mestgoot, erboven liep een 

rail en daar waren de staarten van de dieren aan vastgebonden. Ze konden hun staarten wel 

horizontaal bewegen, maar er niet mee tegen hun flanken slaan. Zo werd voorkomen dat er mest 

in de melkemmers kwam. Van der Vorm wilde TBC-vrij melkvee, een voorbeeld in de jaren 

waarin TBC een veel voorkomende ziekte was, en reinheid in de stallen was daarvoor een eerste 

vereiste. Opzij van de stallen was het boenhok. In een groot, gemetseld fornuis paste een 

enorme koperen pot. Hierin werd het water gekookt voor het schoonmaken van de emmers, 

bussen en ander melkgerei. Ook waren er kranen, met handdoeken en zeep, ieder melker moest 

de handen wassen als hij van koe verwisselde. Het water bestond uit opgevangen regenwater, 

stromend leidingwater was nog niet aanwezig.282 Iedere avond konden de bewoners van de 

polder verse melk kopen tegen fabrieksprijs. 

In de grote paardenstal stonden de werkpaarden aan één kant, aan de andere kant liet Van der 

Vorm speciale boxen bouwen voor zijn raspaarden. Meerdere keren kwam hij met een groep 

ruiters uit Rotterdam naar de polder om er te rijden en te jagen. Mevrouw van Anraat kwam 

altijd mee om het gezelschap te verzorgen. De stalknechts hadden hun handen vol aan de 

verzorging van de dure paarden. Voor de ‘dure’ heren bestelde bedrijfsleider Kistemaker allerlei 

heerlijkheden bij een patisserie in Gorinchem en mevrouw Van Anraat zorgde voor de verdeling 

ervan.283  

In 1920, nog vóór de verbouwing, kreeg de bedrijfsleider hulp van een boekhouder. Toen de 

SSM ook vanuit Harlingen een lijndienst op Engeland opende (hoofdstuk 2), werd de heer 

 
281 Vertrouwelijke brief van Mr. A. Loeff aan H.O. Bron, chef van het kabinet van de burgemeester  van 

Rotterdam, 29-10-1953. Privébezit van A.A. Loeff, Bilthoven. 
282 Gegevens ontleend aan: J.W. Janssen-Mulder, ‘Herinneringen aan de Biesbosch en Werkendam tussen 

de jaren 1920-1939’, geen paginanummers. 
283 Ibidem. 
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Mulder in 1909 vertegenwoordiger op het kantoor in Harlingen. Hij was beëdigd tolk Engels en 

Van der Vorm vond hem in 1913 de aangewezen man om de pas geopende vestiging van de 

SSM in Londen, de Shipping & Coal Company, te leiden en hij werd overgeplaatst naar 

Londen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Mulder een zenuwinzinking, zijn echtgenote en 

hij kwamen naar Nederland terug en gingen in Zeist wonen. Hun dochter Koosje, die later haar 

Herinneringen aan de Biesbosch en Werkendam tussen de jaren 1920-1939 op de 

schrijfmachine uitwerkte, werd in 1918 in Zeist geboren. Mulder moest daar in een sanatorium 

worden opgenomen, Van der Vorm nam de kosten voor zijn rekening. Enige tijd later dacht 

Mulders arts dat een landelijke omgeving zijn patiënt goed zou doen, Van der Vorm liet het 

gezin Mulder om die reden naar Steenen Muur komen. Ze gingen wonen in de vertrekken boven 

de grote stal. Er was een interne telefoonverbinding tussen het huis van de Kistemakers en de 

Mulders, naar ‘buiten’ bellen kon alleen via tussenkomst van de centrale in Werkendam. Van 

die interne verbinding werd druk gebruik gemaakt door de twee dochters van Kistemaker en 

Koosje Mulder. De werknemers op Steenen Muur hadden het over ‘Meneer W.’, als ze Van der 

Vorm bedoelden. Een herinnering van Koosje: 

 
Een bezoek van meneer W. ging gepaard met een compleet ritueel. Om te beginnen werd het erf 

extra  geveegd en gewied en zoveel mogelijk ongerechtigheden verwijderd. In de verte zagen we 

dan een  zwarte stip met grote snelheid naderen, want de particuliere chauffeur van meneer W. 

(die Vrolijk  heette en een onvervalste Rotterdammer was), zette er zelfs op de kronkelweg vanaf 

de Bandijk geweldig de sokken in. Vervolgens ratelde de auto over de brug en stond het 

erecomité paraat. De heer Kistemaker als eerste, dan mijn Vader en onze moeders en drie 

meisjes. Meneer W. had vaak een kleine terrier bij zich, dat was Jenny, en het vrolijke diertje 

zorgde altijd voor een ontspannen sfeer. Grie, Lenie en ik keken altijd reikhalzend uit of meneer 

W. een doos bonbons voor ons had.284

 

 

Op de akkers in de polder werden aardappelen, suikerbieten en granen, waaronder maïs, een 

voor die tijd vrij nieuw gewas, verbouwd. Er waren ook velden met vlas. Achter de schuur  was 

er een grote boomgaard met appel-, peren-, noten- en kersenbomen. In de boomgaard stonden 

bijenkorven, Kistemaker zorgde voor de honingbereiding. Achterin de boomgaard bevonden 

zich kippenhokken met open legkasten. Eens per week kwam een opkoper uit Sleeuwijk met 

een grote mand op zijn fiets de eieren ophalen. In de oogsttijd was er voor de vaste arbeiders 

van Steenen Muur teveel werk, er kwamen dan seizoenarbeiders die van maandag tot zaterdag 

in een grote keet verbleven. Op de bovenverdieping waren houten britsen met strozakken erop. 
 

284 J.W. Janssen-Mulder, ‘Herinneringen aan de heer W. van der Vorm, eigenaar van Steenen Muur’, 

privébezit van de schrijfster, mij door haar ter beschikking gesteld. 
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In 1930 deed de moderne tijd haar intrede op Steenen Muur, er kwam een generator, die voor 

electriciteit zorgde. Het bedrijf was daarmee het eerste in de Biesbosch.285  Er werden nieuwe 

machines in gebruik genomen en ook de bewoners profiteerden van de luxe van electrisch licht. 

De veiligheid in de stallen en schuren werd erdoor vergroot, de stallantaarns werden afgeschaft 

en er kwam zelfs buitenverlichting.  Negen jaar later brak er echter een grote brand uit waarbij 

het gebouw met het woonhuis op de bovenverdieping totaal uitbrandde. Het echtpaar Mulder, 

hun dochter had sinds enkele weken via Van der Vorm werk gekregen in Rotterdam, kon nog 

net op tijd hun woning verlaten. Omdat Mulders gezondheid nog steeds te wensen overliet vond 

Van der Vorm dat hij met pensioen mocht. Als voormalig werknemer van de SSM had hij daar 

recht op, voor de andere werknemers op Steenen Muur bestond een dergelijke regeling niet. De 

Mulders vertrokken naar Rotterdam. Kistemaker was met zijn gezin in 1937 naar de 

Wieringermeer vertrokken, na hem werd Dam bedrijfsleider. Dam had veel contact met de 

voorman van de arbeiders, Van Vuuren. Een van zijn vier zoons kon erg goed leren en Dam 

besloot eens te gaan praten met Van der Vorm over mogelijk vervolgonderwijs voor deze 

jongen. Van der Vorm besliste dat de jongen op zijn kosten naar de HBS in Dordrecht mocht. 

Daarna financierde Van der Vorm zijn studie Economie in Rotterdam, waar hij in de kost kwam 

bij het gezin van Van der Vorms secretaris Leentvaar.286

Toen in 1940 de oorlog uitbrak lag de Biesbosch in de frontlinie. De bewoners van Steenen 

Muur moesten worden geëvacueerd. Later mochten ze naar hun woningen terug, maar er kwam 

inkwartiering van Duitsers, Oostenrijkers en Russen. Omdat er ook onderduikers in de polder 

waren verborgen moest Dam de uiterste voorzichtigheid betrachten. Hij had bepaalde 

fluitsignalen afgesproken als er onraad dreigde en die werkten goed. 287 Aan het begin van de 

oorlog had Van der Vorm enkele van de meest kostbare schilderijen uit zijn privécollectie, 

waaronder Portret van Aletta Adriaensdr. van Rembrandt, opgeborgen in de kelder van de 

woning van Dam. Hij had dit kunstwerk op 4 maart 1940 verworven.288 Aan het eind van de 

oorlog, op 19 maart 1945, werd Steenen Muur door de geallieerden gebombardeerd. Veel 

koeien kwamen daarbij om het leven, een van de bommen kwam bovenop de kelder terecht, 

maar explodeerde gelukkig niet!289

Na de oorlog begon de herverkaveling van de polder. Van der Vorm kon de polder Bloemplaat, 

die aan polder Steenen Muur grensde, kopen en op die manier vergrootte hij zijn bedrijf tot 211 

 
285 Krantenknipsels over Steenen Muur, Archief Biesboschmuseum. 
286 Mededeling van N. Bakker-Leentvaar. 
287 Mededeling van W. Melchior-Dam, Maarssen. 
288 Giltaij e.a., De verzameling van de Stichting Willem van der Vorm, 99. 
289 Mededeling van W. Melchior-Dam. Desgevraagd vertelde de heer Ebbinge Wubben mij dat het echt 

iets voor Van der Vorm was om zo voor zijn eigen schilderijen te zorgen.  
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ha.Toen kwam de watersnood van 1953. De Biesbosch overstroomde, op de zolder van het huis 

van de familie Dam, dat gebouwd was op het hoogste punt van de dijk, vonden 25 mensen een 

onderkomen.290 Dam zou later tegen zijn opvolger zeggen dat hij een brand, een evacuatie, een 

bombardement en een overstroming had meegemaakt. 

In 1953 werd J.W. van der Vorm, oudste zoon van Van der Vorms neef Marius,  de nieuwe 

bedrijfsleider op Steenen Muur. Er waren toen 83 werknemers en een groot aantal moderne 

machines. Van der Vorm had gehoopt dat er een samenwerkingsverband tussen de 

Landbouwhogeschool in Wageningen en Steenen Muur zou ontstaan, maar door tegenwerking 

van  ‘Den Haag’ gingen deze plannen niet door.291 Wel  kwamen studenten uit Wageningen op 

eigen initiatief enkele weken op Steenen Muur werken om de clubkas van hun vereniging te 

spekken. Ook kwamen studenten van hogere landbouwscholen stage lopen op het bedrijf in de 

Biesbosch. In 1985 werd Steenen Muur verkocht aan de familie Vonk-Noordergraaff. Een jaar 

later verkocht deze familie enkele opstallen en een gedeelte van de polder aan het biologisch-

dynamische boerenbedrijf Loverendale. De alternatieve vorm van boeren lukte niet in de 

Biesbosch door veel onkruid en de zware klei. Een deel van het bedrijf werd daarom in 1991 

verkocht, de familie Vonk-Noordergraaf hield zelf 78 ha. over en verkocht deze later aan de 

huidige eigenaar Vermue.292

 

Hulp bij de wederopbouw 

Op 30 mei 1916 werd het Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum in Rotterdam 

opgericht. Het doel was een volledig overzicht te geven van het moderne scheepvaartbedrijf en 

de moderne scheepsbouw. Het was een particuliere instelling die door eigen bijdragen van haar 

stichters en leden in stand werd gehouden.In het jaarverslag over 1916 worden als stichters en 

leden o.m. genoemd: de American Petroleum Company, de Holland-Amerika Lijn, de Robaver, 

Van Nievelt, Goudriaan & Co en de SSM.293 Het museum werd gehuisvest in een pand aan de 

Haringvliet. Het uit de in 1851 gehouden tentoonstelling over scheepsbouw en scheepvaart 

voortgekomen Maritiem Museum had zich in de loop der jaren meer historisch geörienteerd. 

Het nieuw opgerichte Technisch Scheepvaartkundig Museum wilde juist de nadruk op de 

moderne technische verworvenheden leggen. De stichters van dit museum wilden zo het belang 

van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven benadrukken. Het documentatiecentrum 

van het museum, bestaande uit de bibliotheek en een uitgebreid tijdschriftenbestand, verschafte 
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de benodigde informatie.294 In 1935 werd aan het museum een afdeling luchtvaart toegevoegd, 

de naam veranderde toen in Vereniging Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, 

later Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart (NISL).295 Als gevolg van het Duitse 

bombardement op 14 mei 1940 brandde het gebouw, waarin het instituut was gevestigd, 

volledig uit. Het Maritiem Museum, dat was gehuisvest aan de Willemskade, had bij het 

bombardement weinig schade opgelopen. Het bood haar zusterinstelling de derde verdieping 

van haar gebouw aan. Op 20 september 1940 werden er al plannen gemaakt voor nieuwbouw 

van het NISL, er werd een bouwcommissie ingesteld onder voorzitterschap van Van der 

Vorm.296 Hij zette zich ervoor in om de benodigde gelden voor een nieuw gebouw bijeen te 

brengen. Hoe hij dit deed is in de jaarverslagen niet terug te vinden. In 1941 besloten het 

Maritiem Museum en het NISL tot een bepaalde vorm van samenwerking met behoud van eigen 

zelfstandigheid. Er zou een nieuw  Z-vormig gebouw komen met twee vleugels, een voor het 

Maritiem Museum en een voor het NISL. Architect Van der Steur ontwierp het plan  voor het 

nieuwe museum aan het Burgemeester `s Jacobplein.  Op 1 augustus 1945 werd de vleugel van 

het NISL voor het publiek geopend. Enkele dagen daarvoor, op 28 juli 1945, onthulde voorzitter 

B.E. Ruys een in de hal aangebrachte gedenkplaat ter herinnering aan de werkzaamheden van de 

heer W. van der Vorm bij het tot stand komen van het nieuwe gebouw. Van der Vorm was bij 

deze plechtigheid aanwezig.297 Het Maritiem Museum verhuisde in 1948 naar het `s Jacobplein. 

Door de aanleg van de metro in Rotterdam moest het gebouw op dit plein worden gesloopt. 

Sinds 1986 staat er een nieuw Maritiem Museum op de noordpunt van de Leuvehaven. De 

gedenkplaat van Van der Vorm bevindt zich daar in het depot. 

 

Op loopafstand van Van der Vorms woning aan de Westersingel stond de Schotse Kerk. Die 

kerk had in Rotterdam een lange traditie. Op 14 juli 1642 kreeg ‘de Schotsche Gemeynte’ 

toestemming van de stad Rotterdam om kerkdiensten te houden.298 In de loop van de tijd kreeg 

die gemeente een eigen kerkgebouw aan de Westzeedijk. De contacten van Van der Vorm met 

deze kerk dateren al vanaf zijn eerste jaren in Rotterdam.299 Van der Vorm had door zijn 

werkzaamheden in Engeland en Schotland regelmatig bezoek van mensen uit het Verenigd 

Koninkrijk en het is aannemelijk dat hij met hen ook de Schotse Kerk bezocht. 

 
294 H.J.G.W. Leerink, Maritiem Profiel. Voorsprong door specialisatie (Amsterdam 1991) 13. 
295 Ibidem, 21. 
296 Ibidem, 25. 
297 Jaarverslagen Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart 1917-1969, GAR, toegangsnr. J 144. 
298 Scots Church Rotterdam, GAR, toegangsnr. 962.01, inv. nr. 501. 
299 Brief dd. 3 mei 1957 van het kerkbestuur aan de familie van W. van der Vorm n.a.v. zijn overlijden, 

GAR, toegangsnr. 962.01, inv.nr.767. 



Op 14 mei 1940 werd de kerk compleet verwoest. De gemeenteleden kwamen daarna op 

verschillende locaties aan de Pieter de Hoochweg en de Mathenesserlaan bij elkaar.300 Na de 

oorlog kwam het kerkbestuur met plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Er werd een 

plaats gevonden aan de Schiedamse Vest, en er werd een bouwfonds opgericht. In het 

gemeentearchief Rotterdam bevindt zich een lijst van bijdragen voor dit fonds. Op 31 mei 1948 

schonk Van der Vorm zelf 2500 gulden, hetzelfde bedrag kwam van de SSM. In juli 1948 

doneerde Argolanda 1000 gulden en de RDM 2500 gulden. In augustus volgde Spoorijzer met 

1500 gulden. In latere jaren volgden nog eens aanzienlijke bedragen. Er is een apart dossier met 

brieven van Van der Vorm aangaande contributies.301 Deze brieven (vanaf 1948) zijn gericht 

aan de kerkvoogd van de Schotse Kerk en geven allemaal informatie over financiële 

toezeggingen voor het bouwfonds. Van der Vorm komt hierin naar voren als iemand die 

onvermoeid telefoneerde en actie voerde om geld bij elkaar te krijgen. Het totale resultaat van 

zijn inspanningen bedroeg 162.920 gulden. Toen de nieuwe kerk in juni 1952 werd geopend 

kreeg Van der Vorm een boek aangeboden over de geschiedenis van de Schotse Kerk in 

Rotterdam. Op de tweede pagina stond:  

 

 
bron: ‘ History of the Scottisch Church, Rotterdam’, Archief Schotse Kerk 

 

Een voor de Rotterdamse haven belangrijke instelling was het Havenziekenhuis. Dit ziekenhuis 

was voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de Leidse Vereniging tot Bevordering 

                                                      
300 Scots Church Rotterdam, GAR, inv.nr. 962.01, toegangsnr. 1072. 
301 Ibidem, toegangsnr. 767 letter f. 
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van de studie der Tropische Geneeskunde en de Geneeskundige Dienst in Rotterdam. De Leidse  

vereniging was in 1914 opgericht ten behoeve van medische studenten aan de universiteit aldaar 

en was gevestigd in het Instituut voor Tropische Geneeskunde aan het Rapenburg. Dit instituut 

zocht naar mogelijkheden om patiënten met tropenziekten te onderzoeken en te behandelen. De 

aangewezen plaats daarvoor was de stad Rotterdam. Het leegstaande hotel Continental werd tot 

ziekenhuis omgebouwd en de Geneeskundige Dienst van Rotterdam kwam in 1928,  uit het 

oogpunt van wetenschappelijk belang, met het Leidse instituut overeen hierin tien plaatsen te 

reserveren voor zieke zeelieden. In 1932 gold deze overeenkomst al voor 25 patiënten.302 In 

1937 werd een modern ziekenhuis gebouwd met 88 bedden, het werd in de volksmond 

Havenziekenhuis genoemd. Van der Vorm maakte deel uit van het bestuur van dit ziekenhuis.303 

Tijdens de oorlogsdagen in 1940 liep het ziekenhuis slechts beperkte schade op, na de oorlog 

ontstond behoefte aan uitbreiding. De Scheepvaart Vereniging Zuid, waarbij Van der Vorm 

nauw betrokken was, verstrekte een lening op aantrekkelijke voorwaarden en Van der Vorm en 

Van Beuningen gaven, samen met vele anderen, financiële steun. Op de gevelsteen van het 

ziekenhuis staan de drie financiële pijlers van het havenziekenhuis vermeld: de Vereeniging 

Instituut voor Tropische Geneeskunde ‘Rotterdam-Leiden’, de Stichting Bevordering van 

Volkskracht Rotterdam en ‘den burgerzin van vele Rotterdamse ingezetenen’.304

Sinds 1928 bestond in Rotterdam de Club Rotterdam, een besloten vereniging waarbinnen de 

leidinggevende personen op het gebied van handel, scheepvaart en industrie hun onderling 

contact konden verstevigen. De club was een initiatief van de reder J. van Hoey Smith, het 

aantal leden beperkte zich tot veertig.305 Hun interesse ging uit naar vraagstukken van 

ruimtelijke ordening en openbaar bestuur.306 De club formeerde een aantal commissies, een 

daarvan was de in 1929 opgerichte Hotelcommissie. Van der Vorm werd hier lid van. Een 

andere commissie was Vliegveld Waalhaven (1934), waarvan Van der Vorm eveneens lid 

werd.307 Van der Vorm interesseerde zich voor de luchtvaart. Met de HAL was hij in 1938 in 

principe overeen gekomen deel te nemen in een door Fokker te organiseren vliegdienst. Om op 

grote hoogte te kunnen vliegen moesten er vliegtuigen met een luchtdrukcabine komen, de opzet 

viel daardoor aanzienlijk duurder uit en vereiste ook deelneming van de regering. De regering 

 
302 Commissie Burgerlijk Armbestuur, GAR, toegangsnr. 57, inv.nr. 1168. 
303 Vertrouwelijke brief van Mr. A. Loeff aan de heer H.O. Bron, chef van het kabinet van de 

burgemeester van Rotterdam, 29-10-1953. Privébezit van A.A. Loeff. 
304 M.J. van Lieburg, Van Zeemanshospitaal tot Havenziekenhuis. De geschiedenis van de Stichting 

Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten te Rotterdam  (Rotterdam 1992) 55. 
305 J.L. van der Pauw, Rotterdam in de tweede wereldoorlog (Rotterdam 2006) 422. 
306 De Klerk, Particuliere plannen, 230. 
307 Ibidem, 376.  
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verlangde in deze samenwerking met de KLM. Tot samenwerking was de HAL wel bereid, de 

gedachte aan leiding der KLM werd van de hand gewezen. Toen de regering hieraan vasthield 

trok de HAL haar gedane toezegging in.308 Na 1941 kwam de Club Rotterdam niet meer bijeen, 

vermoedelijk omdat er geen garantie was dat hetgeen besproken werd geheim zou blijven. Of 

Van der Vorm ook na de oorlog lid bleef van deze club is niet na te gaan. 

 

In Rotterdam-Zuid bestonden na de oorlog geen opvangmogelijkheden voor bejaarden. Als de 

diakonieën van Rotterdam-Zuid aanvragen voor opname in een bejaardentehuis kregen moesten 

ze contact zoeken met diakonieën in de omgeving. Daarom werd er op aangedrongen te 

onderzoeken of op de linker Maasoever een bejaardentehuis gerealiseerd kon worden. In 1948 

werd de Stichting tot Oprichting en Instandhouding van een Bejaardentehuis, annex 

Verpleeghuis, opgericht. Aan de Dorpsweg stond de dubbele villa Sonneburgh te koop, de 

stichting kocht het en na een noodzakelijke verbouwing vond op 2 april 1949 de opening plaats 

van het bejaardentehuis Sonneburgh.309 Dit huis bood plaats aan 20 bejaarden, het bestuur zag 

echter in dat er weldra gebrek aan plaatsingsruimte zou zijn. De na-oorlogse 

tijdsomstandigheden boden weinig mogelijkheden voor uitbreiding. 

Van der Vorm had in 1929 het huis en de grond aan de Schulpweg gekocht. Hier had hij zijn 

paarden gestald, had er een springtuin laten aanleggen  en van hieruit vertrok hij te paard naar 

zijn geboortestreek. Heeft hij via zijn uitgebreide familie gehoord van de woningnood onder 

bejaarden? We weten het niet, maar zeker is dat hij in 1954 te kennen gaf dat hij zijn terrein met 

gebouwen, bekend onder de naam Den Heuvel, op bepaalde voorwaarden aan de stichting wilde 

schenken. Een van die voorwaarden was dat op de plaats waar een van zijn geliefde paarden 

was begraven, niet gebouwd mocht worden. Ook wilde hij dat de stichting bepaalde delen van 

de stoffering uit zijn huis zou overnemen. Volgens de overlevering waren de gordijnen tot op de 

draad versleten, en de stichting voelde er om die reden niets voor. Van der Vorm, aan de ene 

kant zeer vrijgevig, kon echter bijna doodvallen op een dubbeltje, en hield voet bij stuk. Na 

verschillende besprekingen trok Van der Vorm deze voorwaarden echter in. Op 12 september 

1955 schonk Van der Vorm de grond met opstallen en enige percelen water aan de Stichting tot 

oprichting en instandhouding van een Protestants Tehuis voor Ouden van Dagen, annex 

Inrichting voor chronische zieken ‘Sonneburgh’. 310 Op 22 juni 1956 werd in het bijzijn van 

Van der Vorm de eerste paal voor het nieuwe Sonneburgh geslagen, ruim een jaar later kon 

 
308 Archief HAL Monaco, WA 28-1. 
309 Sonneburgh in beeld en woord. 1948-1986. Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de nieuwbouw in 

1986. Archief Sonneburgh. 
310 Kopie schenkingsakte, Archief Sonneburgh. 



burgemeester Van Walsum de opening verrichten. Van der Vorm was toen al overleden, in de 

hal van het tehuis werd een gedenksteen geplaatst als herinnering aan hem.  

 

   
bron: Brochure Sonneburgh 

 

Het meubilair van de Abdij, annex Provinciehuis te Middelburg, dat ten gevolge van de 

watersnood in 1953 ernstig was beschadigd, kon dankzij hulp van Van der Vorm worden 

gerestaureerd of vernieuwd.311

In Van der Vorms geboortedorp IJsselmonde bestond vanaf de oprichting van de Christelijke 

Jongelingsvereniging Timotheüs in 1872 een fonds om ooit een eigen jeugdgebouw te 

realiseren. Na de oorlog was dat gebouw er nog steeds niet. Er werd een nieuwe stichting 

opgericht om de benodigde gelden bijeen te brengen, dit ging erg langzaam.312 Van der Vorm 

stelde zijn achterneef N. de Leeuw in 1955 aan als bedrijfsleider van Venrode in Brabant. Deze 

achterneef had trouwplannen en toen hij die met zijn oud-oom besprak kwam het nog steeds niet 

tot stand gekomen jeugdgebouw in IJsselmonde ter sprake. De Leeuw en zijn toekomstige 

echtgenote wilden in IJsselmonde trouwen en daarna een receptie houden, maar er was geen 

geschikte locatie. In het bijzijn van het echtpaar in spé greep Van der Vorm de telefoon en belde 

naar zijn relaties met de vraag hoeveel zij wilden bijdragen voor het jeugdgebouw in 

IJsselmonde. Toen hij voldoende toezeggingen had gekregen zei hij: ‘Ik betaal de rest’. Het 

gebouw, dat de Magneet zou heten, kon toen worden gerealiseerd en werd op 28 september 

1955 geopend. Het echtpaar De Leeuw- Van den Berg kon op hun trouwdag op 11 april 1956 

hun feest geven in de Magneet, het was het eerste huwelijksfeest in dit gebouw.313

 

                                                      
311 Mededeling van J.M. van der Vorm. 
312 Van Rikxoort, IJsselmonde,116. 
313 Mededeling van N. de Leeuw en N. de Leeuw-van den Berg. 

 75



 76

                                                     

Onder ‘hulp bij de wederopbouw’ kan in engere zin ook de hulp worden gerekend die Van der 

Vorm verleende aan zijn talrijke familieleden. Als vermogend vrijgezel bleef hij belangstelling 

houden voor het wel en wee van de gezinnen van zijn broers en hun nakomelingen. Kinderen 

van zijn oudste broer Jacob werden geholpen bij de aankoop van een nieuwe boerderij, een van 

de dochters van zijn jongere broer Jan, die in Leiden rechten had gestudeerd, kreeg een functie 

bij Argolanda. Achterneven kregen een baan bij de SSM en de HAL. Ook op Venrode en 

Steenen Muur werden familieleden te werk gesteld. De echtgenoot van een van zijn nichtjes was 

directeur van de melkfabriek in IJsselmonde, daarnaast handelde hij in aardappelen. Hij had een 

groot gezin en toen de melkfabriek failliet ging was dat zorgelijk. Van der Vorm zorgde ervoor 

dat deze aangetrouwde neef aardappelen mocht leveren aan de HAL.314 Op voorspraak van 

dezelfde neef verschafte Van der Vorm het geld voor een paard en wagen aan een groenteboer 

in IJsselmonde. Deze man zag Van der Vorm eens te paard door zijn dorp rijden en toen riep hij 

uit: ‘Daar heb je mijn weldoener’. Van der Vorm zei later tegen zijn aangetrouwde neef: ‘Dat is 

een goeie vent’.315

Uiteraard hadden de  kinderen van de broers van Van der Vorm die zakelijk met hem verbonden 

waren, de meeste contacten met hun oom. Hij stelde die contacten ook op prijs, verschillende 

keren organiseerde hij in zijn woning aan de Westersingel feestavonden voor de jongelui.316 

Eens nodigde hij twee kinderen van zijn jongere broer Jan uit voor een vliegtochtje van 

Waalhaven naar Burgh-Haamstede en een van zijn nichtjes mocht mee met een scheepsreis naar 

New York.317 Op hoogtijdagen waren er familiediners waar het er deftig aan toe ging.318 De 

‘familieman’ Van der Vorm wilde zich zelfs met de partnerkeuze van zijn neven bemoeien, 

maar dit werd hem niet in dank afgenomen. 

 

Zowel in zakelijk opzicht als in de privésfeer komt Van der Vorm uit het voorgaande naar voren 

als iemand die de zaken naar zijn hand wilde zetten. Door de positie die hij in de Rotterdamse 

ondernemerswereld innam had hij een zekere macht en invloed. Dat hij die invloed weinig 

subtiel aanwendde als het erom ging geld bij elkaar te krijgen, is tekenend voor zijn karakter. 

Hij was een man van de daad, als er iets moest gebeuren duldde dat geen uitstel. Daardoor kon 

veel tot stand komen in de na-oorlogse jaren. Van der Vorm had daarbij niet zijn eigen welzijn, 

maar wel dat van voor de stad Rotterdam belangrijke instanties op het oog. De liefde voor zijn 

dieren ging gepaard met de hardheid die hij van zichzelf eiste, getuige het gebeuren met zijn 

 
314 Ibidem. 
315 Mededeling van A.H. de Leeuw. 
316 Mededeling van O.J. van der Vorm. 
317 Mededeling van J.H. van der Vorm. 
318 Mededeling van J. Jongeneel-Van der Vorm. 



 77

                                                     

lievelingshond Jenny. Als hij te paard van Rotterdam naar de Biesbosch of Venrode reed, deed 

hij dit dikwijls langdurig in galop en hield hij weinig rekening met het uithoudingsvermogen 

van zijn dier.319  Dat Van der Vorm zijn afkomst als boerenzoon in ere hield blijkt uit de 

plannen die hij had met zijn bedrijf Steenen Muur. De modelfunctie, die hem voor ogen stond, 

heeft hij misschien niet geheel kunnen realiseren, voor velen is dit bedrijf toch een modern 

voorbeeld geweest. Als een echte ‘familievader’ had Van der Vorm oog voor de noden en 

behoeften van zijn uitgebreide familie. Tot die familie rekende hij ook zijn directe werknemers, 

zoals blijkt uit zijn hulp aan Mulder en Van Vuuren. De echtgenoot van zijn huishoudster 

mevrouw Van Anraat, was vaak ziek en moest meerdere keren worden geopereerd. Van der 

Vorm betaalde zijn operaties.320 De man die hard was voor zichzelf en die van anderen dezelfde 

inzet eiste, kon genieten van kleine attenties. Eens nam zijn secretaris Leentvaar een totaal 

versleten leren vloeiblad mee naar huis. Zijn dochter Nelleke vervaardigde uit de goede stukjes 

leer een omslag voor het spoorboekje en gaf dit aan Van der Vorm op zijn verjaardag. Van der 

Vorm was opgetogen, liet het aan iedereen zien en vond het zijn mooiste cadeau.321 Het paste 

natuurlijk ook bij zijn opvatting dat je zo zuinig mogelijk moet zijn, getuige zijn voorwaarden 

bij de overdracht van De Heuvel aan Sonneburgh. 

 

 
319 Mededeling van O.J. van der Vorm. 
320 Mulder, ‘Herinneringen aan de Biesbosch’. 
321 Mededeling van N. Bakker-Leentvaar. 
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Hoofdstuk 5  Boegbeeld in de schaduw 
 
 

 Het Boegbeeld: De Ziel 
 

 Dit is mijn lot: gebeeldhouwd voor den boeg, 

 Den scheepsromp achter mij te moeten volgen; 

 Mijn zegetocht over knielende golven 

 Aan `t schip te moeten danken dat mij droeg. 

 

 Wel leef ik `t zwerven liever dan het vaster 

 Landlijk geluk, dat wortelt als een boom 

 In één trouw, voor één einder; mijn driemaster 

 Draagt me in de drift van iedren wereldstroom..... 

 

    Uit: ‘Archipel’, J. Slauerhoff.322

 

De voorsteven van zeilschepen werd eeuwen geleden versierd met een boegbeeld. In de 

zeventiende eeuw was dit meestal de Hollandse leeuw, maar sedert de achttiende eeuw hield het 

boegbeeld verband met de naam van het schip. Moderne schepen dragen geen boegbeelden 

meer. De letterlijke betekenis van ‘boegbeeld’ is naar de achtergrond gedrongen en de 

overdrachtelijke betekenis van ‘boegbeeld’ als vertegenwoordiger van een bedrijf, een stroming 

of een organisatie is ervoor in de plaats gekomen. Slauerhoff gebruikt in de hierboven 

aangehaalde strofen het boegbeeld als metafoor voor de ziel, die zijn reis door het leven maakt. 

 

Boegbeeld voor de familie 

De levensreis van Willem van der Vorm begon in de negentiende eeuw en eindigde in de 

twintigste eeuw. Na een ziekbed van enkele maanden kwam er op 29 april 1957 een einde aan 

het leven van deze in veel opzichten opmerkelijke man. Het was zijn wens dat er geen 

ruchtbaarheid werd gegeven aan zijn overlijden en dat hij in alle stilte gecremeerd zou worden 

op Westerveld. Dat gebeurde op 2 mei 1957 en op diezelfde dag werd zijn heengaan 

publiekelijk bekend. Mr. A. Loeff hield, als executeur testamentair, op Westerveld een 

toespraak voor de kleine groep naaste familieleden die de crematie bijwoonde. 

 

 

 
322 J. Slauerhoff, Verzamelde gedichten deel 1 (11e druk; `s Gravenhage-Rotterdam 1961). 
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 Hij verwees daarbij naar een tekst uit Genesis 26: 12 en 13, die luidt: 

 
En Izaäk zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig, want de Here zegende hem. En 

die man werd rijk, ja, gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. 

 

Aansluitend bij deze tekst gaf Loeff aan hoezeer Van der Vorm het beginsel, dat het 

persoonlijke profijt evenzeer publiek profijt is, in praktijk had gebracht.323

De aankondiging van het overlijden verscheen op 2 mei 1957 in het Rotterdams Nieuwsblad, 

het was een kort en sober bericht. De NRC wijdde een dag later een artikel van enkele 

kolommen, met foto, aan Van der Vorm.324 Na het overlijden van zijn vader, Willem Sr., in 

december 1930, was in opdracht van Van der Vorm een groot familiegraf gebouwd op de 

Hervormde begraafplaats van IJsselmonde. Van der Vorm had daarvoor een eeuwigdurend 

grafrecht verkregen. Zijn vader en diens kinderen zijn in dit graf bijgezet, ook de urn van Van 

der Vorm zelf kreeg hier een plaats.325

Van der Vorm had in zijn testament  Willem Marius (1898-1980), de oudste zoon van zijn 

oudste broer Jacob, en William Nicolaas Henry (1897-1963), de zoon van zijn oudere broer 

Nicolaas, als zijn opvolgers aangewezen. Zijn talrijke neven en nichten kregen allen een gelijk 

bedrag aan geld. We weten dat Van der Vorm zijn gehele kunstcollectie had ondergebracht in de 

Stichting Willem van der Vorm. De twee mannelijke erfgenamen kregen het beheer over de 

materiële rijkdommen die Van der Vorm tijdens zijn leven had verworven. De naam ‘Van der 

Vorm’ leefde op die manier voort in de wereld van kapitaal en handel. De huidige voorzitter van 

de directie van de investeringsmaatschappij HAL Holding, voortgekomen uit de Holland 

Amerika Lijn, is Martijn van der Vorm, de kleinzoon van William Nicolaas Henry.326 Hij is 

medebestuurder van de Stichting Willem van der Vorm Maritieme Economie, die bevordering 

van het wetenschappelijk onderwijs tot doel heeft. Deze stichting was een initiatief van zijn 

vader Nicolaas van der Vorm (1927-1995), toen bij de Erasmus Universiteit onvoldoende 

middelen aanwezig waren om de leerstoel Maritieme Economie te continueren.327 Op deze 

wijze werd het beginsel van Willem van der Vorm, dat persoonlijk profijt publiek profijt is, ook 

door zijn erfgenamen in praktijk gebracht. 

Al tijdens het leven van Van der Vorm was er een geografische tweedeling in de familie 

ontstaan. Zijn oudste broer Jacob bleef in IJsselmonde wonen en de meeste van zijn zestien 

 
323 Een kopie van de toespraak van Loeff werd mij door de familie Van der Vorm ter beschikking gesteld. 
324 Nieuwe Rotterdamse Courant, ‘W. van der Vorm overleden’,  3-10-1957. 
325 Mededeling van J.M. van der Vorm. 
326 Menno Tamminga, ‘Een elitaire investeerder’, NRC Handelsblad 21-12-2000. 
327 Mededeling van M. van der Vorm, Monaco. 
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kinderen vestigden zich eveneens in het gebied ten zuiden van Rotterdam. Deze tak van de 

familie vond haar bestaan vooral in het boerenbedrijf. De nakomelingen van de broers Nicolaas, 

Jan en Arie Pieter die naar Rotterdam trokken, werden stedelingen. Ze gingen studeren, kregen 

functies in bedrijven waarin Van der Vorm belangen had en zetten op die manier de traditie van 

ondernemerschap, die onder Willem van der Vorm zo`n hoge vlucht had genomen, voort. De 

kinderen van Jacob voelden zich door hun geboortegrond verbonden met Van der Vorm. Het 

feit dat hij belangstelling had voor de landbouw versterkte die verbondenheid. Van der Vorms 

hulp bij de aankoop van nieuwe boerderijen droeg hieraan ook bij. De uitgestrekte landerijen 

rond IJsselmonde, Barendrecht en Rhoon boden Van der Vorm gelegenheid zijn paardensport te 

beoefenen. Familieleden ontmoetten hun oom als ruiter en konden een praatje maken. Ze 

voelden zich broer, neef, nicht van..., maar vooral ‘Van der Vorm’, hun familieidentiteit werd 

versterkt door het besef een ‘Van der Vorm’ te zijn. De wereld van Rotterdamse ondernemers, 

belichaamd in Willem van der Vorm, kreeg zo een plaats in de beleving van de afzonderlijke 

familieleden.328 Voor alle nakomelingen van Willem van der Vorm en Maaike Lagendijk kan 

gesteld worden dat ‘Oom Willem’ deel uitmaakte van hun perceptie van het verleden. Deze 

gedeelde perceptie, waarin de individuele herinneringen een plaats krijgen, noemen we het 

collectieve geheugen.329

 
Mais nos souvenirs demeurent collectifs, et ils nous sont rappelés par les autres, alors même qu`il 

s`agit d`événements auxquels nous seuls avons été mêlés, et d`objets que nous seuls avons 

vus.330

 

Het grote, in het oog springende familiegraf in IJsselmonde en de protestantse traditie waarin de 

meeste familieleden werden opgevoed, droegen bij aan de identiteit van de Van der Vormen. De 

nakomelingen van Jacob houden om de drie jaar een ‘Van der Vormenreünie’. Tekenend voor 

de plaats die Oom Willem in het collectieve geheugen inneemt was een gebeurtenis die onlangs 

plaatsvond: Op 22 april 2006 werd in Barendrecht  Dirkje Maria Vermaat-van der Vorm (1910-

2006) begraven. Zij was een dochter van Jacob. De bij de rouwdienst aanwezigen kregen in de 

 
328 Henk Nicolai, ‘De genealogie van het voorwerp: Dierbare voorwerpen en familiecultuur bij de 

Kingma’s te 

Makkum’ in: Peter te Boekhorst e.a., Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850 (Heerlen 1992) 

289. 
329 Ibidem, 290. 
330 Maurice Halbwachs, La mémoire collective (Parijs 1950) 2. 
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kerk een levensbeschrijving van haar uitgereikt. Hierin werd gewag gemaakt van het belang van 

de familie en de grote plaats die Oom Willem daarin innam.331  

Ondanks de grote verschillen tussen de diverse familieleden geldt toch voor iedere Van der 

Vorm die afstamt van Willem van der Vorm en Maaike Lagendijk dat Oom Willem voor hem of 

haar een man is geweest die de familie aanzien heeft verschaft. De persoonlijke herinneringen 

zullen verschillend gekleurd zijn, het beeld van Van der Vorm als boegbeeld blijft bestaan. 

 

Boegbeeld van Rotterdam 

De eerste onderscheiding die Van der Vorm ten deel viel, werd uitgereikt in Gouda.332 Dankzij 

zijn financiële steun kon de restauratie van de zeven koorglazen uit het klooster Stein worden 

gerealiseerd. De glazen kregen een plaats in de speciaal daarvoor gebouwde kapel aan de Sint-

Janskerk. In hoofdstuk drie is beschreven dat Van der Vorm onbekend wilde blijven als 

mecenas en dat bij de opening van de kapel géén pers aanwezig mocht zijn. Van der Vorm vond 

de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw niet in overeenstemming met 

zijn wens op de achtergrond te blijven, en hij weigerde in eerste instantie de onderscheiding te 

aanvaarden. We weten dat zijn neef hem ertoe overhaalde dit toch te doen. 

De bouw van de Nieuw Amsterdam was voor de stad Rotterdam een belangrijk 

werkverschaffings-project. Op welke wijze Van der Vorm zich ervoor inzette dit project in 

Rotterdam te laten uitvoeren en hoeveel overredingskracht hiervoor nodig was, is vermeld in 

hoofdstuk twee. Toen het schip op 10 april 1937 te water werd gelaten door koningin 

Wilhelmina, kreeg Van der Vorm zijn tweede onderscheiding. Hij werd benoemd tot 

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.333 De arbeiders, die een deel van hun loon 

moesten inleveren om de bouw van het schip mogelijk te maken, zullen met gemengde 

gevoelens naar dit eerbetoon hebben gekeken. De economische depressie van die tijd was in 

Nederland ernstiger en duurde langer dan in vergelijkbare West-Europese landen. Dit kwam 

door het beleid van de regering-Colijn, die weigerde de gouden standaard te verlaten. Colijn 

wilde een politiek van ‘aanpassing’, een verlaging van lonen en prijzen. Van der Vorm was 

eveneens een ‘lage-lonen’ man, hij vond dat in tijden van schaarste de broekriem aangehaald 

moest worden. Hij had dus de regering aan zijn zijde als het om loonmatiging ging. De 

historicus Jan-Luiten van Zanden toonde, aan het eind van de jaren tachtig, aan dat het beleid 

van de kabinetten-Colijn verantwoordelijk was voor de duur en de ernst van de economische 

depressie in Nederland. Volgens zijn berekening zou de werkloosheid in Nederland in 1935 niet 

 
331 Deze dienst werd door mijn man en mij bijgewoond. 
332 Rotterdams Jaarboekje 1935, XXV, nr. 19. 
333 Rotterdams Jaarboekje 1937, XXVI. 
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11, maar 6% zijn geweest als de gouden standaard in 1931 was losgelaten.334 Ondanks hun lage 

beloning konden de arbeiders trouwens trots zijn op hun werk: de Nieuw Amsterdam werd een 

prachtig schip met een lengte van ruim 231 m. en tien dekken hoog. Het deed wat schoonheid 

van interieur en exterieur betreft niet onder voor zeekastelen van buitenlandse concurrenten.335 

Bij het bombardement op Rotterdam, in de vroege morgen van 14 mei 1940, werden drie 

schepen van de HAL, waaronder de Statendam, getroffen. Ze gingen alledrie verloren. Later op 

die morgen kwam de leiding van de HAL in Kralingen bijeen om met Mr. Loeff de 

overplaatsing van de zetel van de maatschappij naar Curaçao te regelen. Na de oorlog werd deze 

overplaatsing als ‘onwettig’ aangevochten, maar Mr. Loeff  won de rechtszaak.336 De Nieuw 

Amsterdam, die ten tijde van de Duitse invasie in New York lag afgemeerd, deed tijdens de 

Tweede Wereldoorlog dienst als troepentransportschip. Door de grote snelheid die het schip kon 

ontwikkelen, kon ze zonder konvooi varen.337 Op 10 april 1946 kon het gepavoiseerde schip, 

nog in het oorlogsgrijs geschilderd, weer aanmeren aan de Wilhelminakade. Voor veel 

Rotterdammers was dit een emotioneel moment. Van de luxe was niet veel meer over, de HAL-

directie wilde het schip zo snel mogelijk weer in haar oude luister herstellen. Dankzij de 

financiële middelen die de rederij voor het oorlogsgebruik ontving, kon het vlaggenschip van de 

maatschappij in oktober 1947 in haar oude gedaante naar New York vertrekken.338 Dat Van der 

Vorm de stuwende kracht achter dit voor de havenstad zo belangrijke schip was geweest, was 

bij velen al in het vergeetboek geraakt.  

In 1938 ontving Van der Vorm zijn derde onderscheiding: Koningin Wilhelmina reikte hem de 

gouden museummedaille uit.339 Van der Vorm had het mogelijk gemaakt dat het Museum 

Boymans een schilderij van Rembrandt kon verwerven. Dit gebaar werd door de regering 

bijzonder gewaardeerd.  

Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, op 6 november 1953, werd Van der Vorm door 

de gemeente gehuldigd in de tuinzaal van het Museum Boymans. Burgemeester Van Walsum 

overhandigde Van der Vorm bij die gelegenheid de hoogste onderscheiding van de stad 

Rotterdam, de Van Oldenbarneveltpenning. In zijn toespraak zei hij: ‘Ik zou de waarheid 

 
334 Herman Langeveld, ‘Bij wie anders konden de burgers zich veilig voelen dan bij Hendrikus Colijn?’, 

Historisch Nieuwsblad nr. 6, juli/aug. 2005, 12. 
335 Guns, Holland Amerika Lijn, 61. 
336 Aantekening van E. Bettink-Loeff in het oorlogsdagboek van haar broer Frans, 21. 
337 Ibidem, 18. 
338 Guns, Holland Amerika Lijn, 68. 
339 Rotterdams Jaarboekje 1939, XXXII, nr. 18. 
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geweld aandoen, indien ik zou zeggen, dat de heer Van der Vorm het altijd met de gemeente 

eens is’.340

De Van Oldenbarneveltpenning dateert uit 1941 en dankt zijn naam aan Johan van 

Oldenbarnevelt (1547-1619). Hij was van 1576 tot 1586 pensionaris van de stad Rotterdam. 

Samen met de uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige Johan van der Veeken bevorderde hij 

de handel en de scheepvaart in de Maasstad door de aanleg van een uitgebreid havencomplex. 

Toen de gemeente rond 1935 ging nadenken over een ontwerp voor een stadspenning, viel de 

keuze voor naam en afbeelding op Van Oldenbarnevelt. De stadsarchivaris, Mr. H.C. 

Hazewinkel, vond in een brief van de pensionaris de volgende zin:  ‘God gaf ons geen mijnen 

van goud of zilveren bergen. Hij gaf ons de middelen der trafique en de negotiatie’. Deze 

woorden zijn van toepassing op Nederland als handelsnatie, maar ze zijn zeker ook van 

toepassing op de stad Rotterdam. Op de voorzijde van de penning staan ze dan ook rond het 

hoofd van Van Oldenbarnevelt , aan de keerzijde is het stadswapen afgebeeld.341 De bronzen 

penning wordt hooguit eenmaal per jaar toegekend aan iemand die zeer grote verdiensten voor 

Rotterdam heeft gehad op het gebied van de wetenschap, de economie, kunst en cultuur of 

bestuur.342

Toen de gemeenteraad van Rotterdam een paar dagen na het overlijden van Van der Vorm 

bijeen kwam, wijdde de burgemeester enkele woorden aan zijn heengaan. Hij wees er eerst op 

dat het in de geest van Van der Vorm zou zijn om te zwijgen, maar omdat de overledene in het 

bezit was van de hoogste onderscheiding van de stad Rotterdam, vond hij dat een sober woord 

van herdenken niet achterwege mocht blijven. De vooraanstaande plaats die Van der Vorm op 

het terrein van het bedrijfsleven innam en de steun die hij gaf aan het Museum Boymans, 

bevorderden de bloei van de stad. ‘De herinnering aan de heer Van der Vorm zal onder ons 

blijven voortleven’, aldus de burgemeester.343 Dat dit geen loze woorden waren bleek in 1971, 

toen het nieuwe concert- en congrescentrum De Doelen werd geopend. De zalen in het gebouw 

dragen de namen van voor de stad Rotterdam belangrijke inwoners. De havenbaronnen Van 

Beuningen en Van der Vorm zijn beiden vernoemd. 

 

Conclusie 

Van der Vorm en de stad Rotterdam horen bij elkaar. De tijd rond de overgang van de 

negentiende naar de twintigste eeuw was er voor Rotterdam een van grote veranderingen. In 

hoofdstuk 1 zijn deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid 
 

340 Dicke, Rotterdamse ondernemers, 255. 
341 F.J. Brevet, ‘Rotterdamse Penningen’ in: Rotterdams Jaarboekje 1958, 158-159. 
342 Gemeentelijke onderscheidingen, www.stadhuis.rotterdam.nl. 
343 Archief Museum Boymans, GAR, toegangsnr. 181, inv.nr.543. 
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beschreven. Willem van der Vorm kon zich onder die omstandigheden, door zijn bijzondere 

financiële talent en zijn grote inzet, een positie verwerven die het hem mogelijk maakte uit te 

groeien tot een groot ondernemer. Hij belichaamde zo de mogelijkheden die de stad bood. Als 

een rode draad loopt die verbondenheid met de stad Rotterdam door zijn leven. Toen er een 

voorstel kwam om te komen tot een fusie tussen  de Amsterdamse en de Rotterdamse Bank was 

Van der Vorm de enige die tegenstemde. Hij wilde de zelfstandigheid van de Rotterdamse Bank 

niet opgeven. In 1933 kwam A.F. Bronsing, directeur van de Stoomvaart Maatschappij 

Nederland (SMN), met het voorstel (in het kader van de redding van de HAL, zie hoofdstuk 2) 

voor een fusie van ‘de grote drie’: de HAL, de RL (Rotterdamse Lloyd) en de SMN. De HAL-

directie en het Syndicaat 1933 Holland-Amerika Lijn onder leiding van Van der Vorm kwamen 

hiertegen in verzet.344  Als mecenas van het Museum Boymans speelde de concurrentie met het 

Rijksmuseum in Amsterdam voor Van der Vorm wel degelijk een rol, we hoeven alleen maar te 

denken aan zijn vrijgevigheid voor de aankoop van De Emmaüsgangers. Van der Vorm 

verwierf zo een vooraanstaande positie in Rotterdam. Bijzonder was dat hij zich nooit op zijn 

positie liet voorstaan, voor hem was iedereen gelijk.345 Hoewel hij een keihard onderhandelaar 

was ging hij nooit over de schreef. In de woorden van Ebbinge Wubben: ‘Ik heb hem nooit op 

iets immoreels kunnen betrappen’.346 Bewijzen daarvoor hebben we gevonden in de notulen van 

de Robaver en het afstoten van zijn belangen in de RDM ten tijde van de reorganisatie van de 

HAL. Tussen de nagelaten correspondentie van zijn vader A. Loeff, vond F. Loeff een brief van 

hem uit 1972 aan een familielid. Loeff schreef: 

 
Ik kwam in 1924 bij de SSM. Van der Vorm was straight, kon niet liegen (probeerde het wel 

eens tevergeefs). Hij was een heel ander type dan Van Beuningen. Ik heb nooit last met hem 

gehad. Hij benoemde me zelfs tot zijn enige executeur, zij het voor een heel magere beloning 

(tussen ons gezegd).347

 

Vooral door het mecenaat van Van Beuningen en Van der Vorm kon het Museum Boymans 

uitgroeien tot het museum dat Hannema voor ogen stond: een museum van internationale allure. 

Dat Hannema erin slaagde niet alleen Van der Vorms steun, maar ook zijn vriendschap te 

verwerven, zou later van belang blijken voor het behoud van zijn kunstcollectie voor de stad 

Rotterdam. 

 
344 Guns, Holland Amerika Lijn, 59. 
345 Beyen, Het spel en de knikkers, 64. 
346 Mededeling van J.C. Ebbinge Wubben. 
347 Dit citaat werd mij door F. Loeff ter beschikking gesteld. 
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In zijn toespraak voorafgaande aan de crematie van Van der Vorm haalde Loeff een tekst aan uit 

Genesis. Deze tekst sluit goed aan bij wat Van der Vorm zelf zei over het geld waarmee zijn 

moeder de pacht kon betalen: ‘Er rustte zegen op’. Dit zegt iets over Van der Vorms instelling, 

ook al genoemd door Loeff, die inhield dat hij zijn grote rijkdom niet alleen voor zichzelf, maar 

ook voor anderen wilde aanwenden. Van der Vorm hield er niet van op een voetstuk te staan, hij 

bleef liever ‘de heer X’. Na zijn dood moesten alle persoonlijke archieven vernietigd worden, 

Loeff en zijn erfgenamen zorgden daar voor. 

Was hij een boegbeeld? Ja, maar dan wel een boegbeeld dat in de schaduw wilde blijven. 

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt die schaduw donkerder. De generatiegenoten van Van der 

Vorm leven niet meer of ze hebben de leeftijd der zeer sterken. De èchte herinnering aan de 

mens Willem van der Vorm vervaagt. Opvallende trekken van zijn persoonlijkheid, zijn 

taalgebruik, zijn drift, zijn zuinigheid en kortaangebondenheid, krijgen in de verhalen die 

worden doorverteld meer nadruk dan ze verdienen. Deze karaktereigenschappen wàren er wel, 

ook Loeff maakte daar in zijn toespraak melding van, maar ze geven een eenzijdig beeld. Wie 

de èchte Van der Vorm kende wist dat hij hard was, maar ook dat hij eerlijk was, dat hij een 

grote behoefte aan hartelijkheid had en dat hij heel charmant kon zijn.  Zijn twee naaste 

medewerkers, Loeff en Leentvaar, bleven beiden van 1924 tot aan zijn dood in 1957, bij hem in 

dienst. Van der Vorm genoot oprecht van de vriendschap van zijn dieren, die hem vooral bij het 

ouder worden tot troost was. Zijn rusteloze ijver stond een normaal gezinsleven in de weg, hij 

ging zijn levensweg alléén. Over zijn tachtigste verjaardag schreef Beyen: 
 

Op het diner op De Maas bij zijn tachtigste verjaardag, waar zijn relaties en vrienden waren 

samen-gekomen om hem te huldigen en waar tot zijn zichtbare ontroering een harmonie uit 

Limburg kwam blazen (hij had grote mijnbelangen in Limburg), zag ik hem na de maaltijd aan 

een tafeltje zitten met D.G. van Beuningen, tijdgenoot, concurrent, partner. Hij was in 

tegenstelling tot D.G. een oude, vereenzaamde man.348

 

Hoewel ze elkaar bij alle mogelijke gelegenheden tegenkwamen, door hun gedeelde belangen 

op het gebied van ondernemen en mecenaat zelfs min of meer tot elkaar veroordeeld waren, zijn 

Van der Vorm en Van Beuningen nooit vrienden van elkaar geworden. Wat Van der Vorm in 

Van Beuningen tegenstond was zijn frivole leven, Van Beuningen stond bekend als een echte 

rokkenjager.349 Omgekeerd zal van Beuningen zich soms gestoord hebben aan bepaalde 

taaluitingen van Van der Vorm, die in zijn kringen niet voorkwamen.350

 
348 Beyen, Het spel en de knikkers, 65. 
349 Van Wijnen, D.G. van Beuningen, hoofdstuk 30. 
350 Ibidem, 342. 
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De naam Van Beuningen leeft voort in die van het Museum Boijmans Van Beuningen, in 2004 

verscheen Van Wijnens omvangrijke biografie over hem. Van der Vorm bleef in de schaduw, 

maar hij verdient het dat hij als boegbeeld wordt belicht. 

 





Nawoord 
 

Vanaf november 2004 hield het leven van Willem van der Vorm mij in de ban. Het boeiende en 

ook verrassende van mijn onderzoek naar hem was dat veel aspecten van de studie Algemene 

Cultuurwetenschappen in Van der Vorm samenkwamen. Processen van verandering in de 

maatschappij en binnen het familie- en gezinsleven kregen in hem gestalte. Veel van wat ik mij 

tijdens de bestudering van de deelgebieden Kunst en Geschiedenis had eigen gemaakt kon ik in 

mijn onderzoek toepassen. In de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw speelde 

Van der Vorm zijn eigen rol door wie hijzelf was. Geschiedenis krijgt op die manier concreet 

gestalte in mensen. 

Met mijn onderzoek wilde ik recht doen aan de mens Willem van der Vorm. Om iemand recht 

te doen moeten we hem leren kennen, en daarom moeten we in de geschiedenis niet zoeken naar 

wat nuttig is, maar naar wat waar is.351 Die waarheid vond ik in notulen, archieven, brieven en 

gesprekken met mensen die Van der Vorm hebben gekend. 

 

 
 

   Willem van der Vorm     bron: privébezit N. Bakker-Leentvaar 

                                                      
351 A.Th. van Deursen, De eeuw in ons hart (Franeker 1991) 87. 
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‘Tien jaren sponsoring gebrandschilderd glas (1926-1936)’, H. van Dolder-de Wit 

 

Historisch Archief ABN/AMRO Weesp 

Notulen vergaderingen van commissarissen, inv.nr. 110 en 111 

 

Archief Rotterdamsche Manège 

Inventarislijst 1937 

Stichtingsakte 23-07-1936 

 

Regionaal Archief Alkmaar 

Ringers Archief, inv.nr.103 

 

Archief Sonneburgh Rotterdam 

Koopakte 27-09-1927 

Schenkingsakte van Den Heuvel aan de Stichting Sonneburgh 

Brochure Sonneburgh in beeld en woord 

 

Archief Stichting Museum Boymans 

Notulenboeken 

Krantenknipsels 
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