
20

Ti
di

ng
e 

20
13

Vluchtoord Gouda
rumoer in de staten-generaal 
over opvang van belgische 
vluchtelingen

Henry Hermsen

Na de Duitse inval in België, op 4 augustus 
1914, kwam een enorme stroom vluchtelin-
gen op gang. Alleen al uit Antwerpen vlucht-
te een half miljoen mensen richting de Ne-
derlandse grens. De Nederlandse minister 
van Binnenlandse Zaken, Cort van der Lin-
den, sprak van een ‘enorme overstrooming’.1

De Belgische vluchtelingen werden in eerste instantie op 
allerlei plekken in ons land opgevangen. Om meer grip 
op de situatie te krijgen, ging de regering over ‘tot de 
oprichting van vluchtoorden, Belgische dorpen, waar 
een Regeeringscommissaris met zijn staf voor orde en 
regel zou hebben te waken, maar waar overigens aan de 
vluchtelingen zooveel vrijheid zou worden gegund als 
slechts eenigszins mogelijk was’.2 De vluchtoorden kwa-
men in Nunspeet, Ede, Uden en Gouda. In tegenstelling 
tot de andere vluchtoorden was Gouda een particulier 
initiatief, wat volgens de minister ‘zeer gewaardeerd’ 
werd.3 Daar zou hij later anders over denken. 

Met het opzetten van onderdak was de regering nog 
niet klaar. Er moest ook voedsel, kleding en schoeisel 
worden verstrekt. Daarnaast moest er werkverschaffing 
worden gecreëerd. Voor kinderen was onderwijs nood-
zakelijk, evenals vakonderwijs voor volwassenen. In dit 
artikel ga ik in op de ophef die er in de Tweede Kamer 
ontstond met betrekking tot het Vluchtoord Gouda.

NV Snijgroenkweekerij Gebr. Steensma

Vluchtoord Gouda was gevestigd aan de Graaf Floris-
weg in de kassen van de N.V. Snijgroenkweekerij Gebr. 
Steensma. Het terrein was zo’n vijf hectare groot. Het 
vluchtoord was veel kleiner dan de andere vluchtoor-
den. Nunspeet bood plaats aan 13.000 Belgen. In Ede 
en Uden verbleven beide zo’n 10.000 Belgen. In Gouda 
was er ruimte voor 2.400 mensen, maar dit aantal werd 
nooit gehaald. Op 1 maart 1915 waren er 1.962 vluchte-
lingen opgenomen; op dezelfde datum in 1918 waren er 
nog 1.183 vluchtelingen in het kamp.4

De kassen van de kwekerij werden ingericht als slaap-
zalen en recreatiezaal. Later kwamen er houten barak-
ken bij, die onder andere dienst deden als school, werk-
plaats en ziekenhuis. Een deel daarvan werd gefinancierd 
uit binnen- en buitenlandse giften. Zo werd de school 
betaald van een gift uit Zweden van 5.000 gulden.5 Het 
andere deel werd gefinancierd door het Rijk.

Er kwam een Commissie van Toezicht, bestaande uit 
een aantal Goudse notabelen. De directeur van de Ko-
ninklijke Stearine Kaarsenfabriek, I. IJssel de Schepper, 
werd voorzitter van de commissie. Tegelijkertijd was hij 
ook commissaris bij de snijgroenkwekerij. Steensma, 
de eigenaar van de kwekerij, was eveneens lid van de 
commissie en tevens voorzitter van de schoolraad van 
de Belgische scholen.6 De dagelijkse leiding lag bij een 

Belgische vluchtelingen op weg naar Nederland (http://thegreatwar//
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Vragen over vluchtoord Gouda

Vluchtoord Gouda kwam in het parlement voor het eerst 
in opspraak in november 1916. Volgens de commissie van 
rapporteurs, die de begroting tegen het licht hield, viel 
er heel wat aan te merken op het kamp. Zo vond zij dat 
de vluchtelingen niet meer in broeikassen zouden moe-
ten wonen, maar alleen in houten barakken. De kwaliteit 
van het ambachtsonderwijs was te laag. De buitenlandse 
arbeiders kregen te weinig betaald en eigenlijk verdiende 
het hele systeem van beloning geen goedkeuring.9

In het daarop volgende debat in de Eerste Kamer klonk 
er de nodige kritiek op de wijze waarop het vluchtoord 
werd bestuurd. Het sociaal-democatische Kamerlid Van 
Kol zei: ‘In Gouda heeft men eenvoudig op de roekeloos-
te wijze met het geld gemorst’. Hij vroeg om opheffing 
van het kamp. In zijn antwoord beaamde minister van 
Binnenlandse Zaken, Cort van der Linden, dat er sprake 
was van een ‘onereus’ ofwel bezwarend contract. Hij 
vertelde reeds enige tijd bezig te zijn om met Gouda een 
schikking te treffen en de vluchtelingen over te brengen 
naar Ede of Uden.10 Er was ook al het nodige gebeurd. De 
huur van de barakken en andere faciliteiten was van 240 
gulden per dag teruggebracht naar 120. De huurtermijn 
was bepaald voor de duur van de oorlog. Met het onder-
wijs was volgens de minister niks mis. Dat de vluchtelin-
gen weinig betaald kregen was logisch ‘Zij toch genieten 

commandant, ondersteund door administratief perso-
neel. Verder waren er verpleegsters en onderwijzers aan 
het werk. Rijksveldwacht en Koninklijke Marechaussee 
zorgden voor bewaking en handhaving van de kampre-
gels, die behoorlijk streng waren. Men moest ’s nachts in 
het kamp zijn, anders verloor men zijn plek. Ook mocht 
men niet zonder toestemming van slaapplaats verande-
ren. Verder was het verboden om rommel te maken, op 
de tafels te zitten of zonder toestemming de ramen te 
openen.7

Vluchtoord Gouda was van begin af aan niet geheel 
onomstreden. De minister van Binnenlandse Zaken wilde 
het kamp al spoedig opheffen, omdat de huur te hoog 
was. Per dag moest 240 gulden aan Steensma worden 
betaald. Bovendien waren de voorzieningen van een 
mindere kwaliteit dan die in de andere kampen. Steen-
sma protesteerde hevig tegen de voorgenomen sluiting. 
Hij eiste een schadevergoeding. Als kweker was hij in-
middels al zijn klanten kwijtgeraakt. Hierbij kreeg hij de 
steun van de Goudse middenstand, die aan het vlucht-
oord leverde en de Belgen niet graag zag vertrekken. In 
juli 1915 was Steensma bereid om de huur te verlagen 
naar 180 gulden per dag en later naar 120 gulden. De mi-
nister zag voorlopig van opheffing af.8 Los hiervan ston-
den de bijkomende kosten: maandelijks 1.700 gulden 
voor ambtelijk personeel, 4.200 gulden voor de medi-
sche dienst en 300 gulden voor inrichting en verwarming.

De huidige locatie van het Vluchtoord Gouda aan de Graaf Florisweg 
hoek  (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

1. Handelingen der Staten-Generaal 1914-1915, Tweede Kamer, hierna 
htk vergadering17-12-1914, 397.
2. Nota betreffende de Belgische vluchtelingen, opgemaakt in de 
eerste helft van Juli 1917, htk 1914-1915, kamerstuk 179-2, 6-7-1917, 2.
3. Nota betreffende de Belgische vluchtelingen, opgemaakt in de 
tweede helft van Juli 1915, htk 1914-195, kamerstuk 327-8, 10. 
4. Kraaijestein, Kamp Gouda.
5. Kamerstuk 327-8, 11.
6. Balkema, ‘Migratie’, 50.
7. Reglement van orde voor het Vluchtelingenkamp Gouda, Natio-
naal Archief, 3.13.01, inv. nr21.
8. De Roodt, 192-193. 
9. Voorloopig verslag van de Commissie van Rapporteurs over 
wetsontwerpen 35 en 36, hek, 1916-1917, 23-11-1916, 64.
10. hek 1916-1917,  13-12-1916, 104-105.
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Gruwelijk duur

Op 31 januari 1916 sprak de Tweede Kamer over de 
vluchtoorden. Over Vluchtoord Gouda was zij tamelijk 
negatief. Het rooms-katolieke kamerlid Ruijs de Beeren-
brouck vond het vluchtoord ‘gruwelijk duur’. Daarnaast 
was hij ‘onaangenaam getroffen’ toen hij had vernomen, 
dat de directie de huur alleen had willen verlagen on-
der voorwaarde dat het huurcontract zou gelden voor de 
duur van de oorlog. Hij vroeg zich dan ook af: ‘waartoe 
dient het vluchtoord Gouda, om menschen te herbergen, 
dan wel om een bedrijf dat onder den invloed van de hui-
dige omstandigheden er slecht aan toe is, niet slechts op 
de been te houden’. Hij stelde dan ook voor het vlucht-
oord te maken tot een O. W.(openbare werken) bedrijf. 
Net als zijn collega Eerste Kamerlid Van Kol stelde hij 
voor het vluchtoord in Gouda op te heffen en de vluch-
telingen onder te brengen in Ede, waar volgens hem nog 
genoeg ruimte was.14

In zijn antwoord maakte minister Cort van der Linden 
nog eens duidelijk, dat ook hij niet blij was met de finan-
ciële regeling die met het vluchtoord was getroffen. Hij 
noemde ‘de exorbitante prijs die daar bij contract be-
dongen is, een schande’. Mogelijkheden om het contract 
open te breken waren er volgens de minister niet. Ook al 
berustten deze vooral op een mondelinge afspraak, toch 
wilde hij zich aan de afspraken houden. Tegelijk sugge-
reerde hij dat er sprake zou zijn van misbruik van Goud-
se kant. Hij beloofde dit vermeende misbruik te zullen 

met hun gezin vrije woning, vuur, licht, kleeding en voe-
ding, zoodat slechts een kleine toeslag noodig is voor 
extra-behoeften.’11

Een ministeriële nota bevestigde het beeld dat Gou-
da, vergeleken met de andere vluchtoorden, duur was. 
In 1915 was relatief veel geld uitgegeven aan voeding. In 
Kamp Nunspeet dat vijf keer zo groot was, bedroegen 
de uitgaven voor voeding slechts het drievoudige van 
diezelfde post in het Gouda. Ook in de vluchtoorden in 
Ede en Uden, beiden vier keer groter dan Gouda, waren 
de uitgaven relatief lager. Gouda had over het hele jaar 
154.331,765 gulden uitgegeven. In Nunspeet, Eden en 
Uden bedroegen de kosten voor voeding respectievelijk 
495.001,565 , 366.110,32 en 425.095,00 gulden. 

Waarom was Gouda dan zo duur? Volgens de historica 
Balkema zouden de hoge kosten te maken hebben met 
vriendjespolitiek, waarbij bevriende leden van de Goud-
se winkeliersvereniging zich hoge prijzen lieten betalen 
voor de geleverde spullen.12 In ieder geval stak IJssel de 
Schepper niet onder stoelen of banken dat de Goudse 
middenstand voordeel had van het vluchtoord. In een 
reactie op de opmerkingen van Cort van der Linden om 
het Goudse vluchtoord op te heffen, schreef hij in maart 
1916: ‘[-]dat bij opheffing van het Goudsche Vluchtoord 
dus ook groote schade aan de vele winkeliers in Gouda 
zoude veroorzaakt worden.’13 Er stond dus veel op het 
spel.

Links: het Vluchtoord Gouda anno 1917 met (rechts) de ziekenzaal (samh)
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onderzoeken.15 De kamer toonde zich tevreden met dit 
antwoord.

Geldverspilling

Het door de minister beloofde onderzoek werd echter 
niet uitgevoerd. Dat verklaart ook dat de kwestie in ja-
nuari 1918 opnieuw aan de orde kwam. In dit debat trok 
het anti-revolutionaire Kamerlid Beumer gelijk van leer 
tegen de minister: ‘Een groote fout is zeker wel de geld-
verspilling voor het Vluchtoord te Gouda. Wat hier pre-
cies gebeurd is, weten we niet. Eén ding staat vast, dat 
er veel geld verknoeid is en wordt; maar overigens ver-
keeren wij in het onzekere’.

Beumer wees vervolgens op de Rekenkamer, die ook 
vraagtekens had bij de rekeningen van het vluchtoord, 
omdat er onder andere bier, diners, sigaren en wijn ge-
declareerd waren. Tot slot noemde hij de opmerkelijke 
verschillen tussen de kosten voor de verschillende kam-
pen. Hij pleitte ervoor het kamp in Gouda op te ruimen 
en de bewoners over te brengen naar Nunspeet. Ook 
Ruys de Beerenbrouck vroeg de minister een eind te ma-
ken aan het vluchtoord Gouda.

Minister Cort van der Linden beaamde nogmaals dat 
Gouda een ‘heel ongelukkige geschiedenis’ was. Volgens 
hem was er in de eerste hectische dagen van 1914, toen 
Gouda werd overstroomd door vluchtelingen, weinig 
keus. Toen waren voorwaarden geaccepteerd die ‘one-
reus’ waren. ‘Toen dacht men ook niet, dat die oorlog 

nog drie jaren zou duren.’ 120 gulden huur was nog 
steeds veel te hoog. Maar die prijs kon men hem niet 
verwijten, dat kon men alleen de Gouwenaren doen, zo 
oordeelde hij. Die hadden blijkbaar beter onderhandeld 
dan de ambtenaren van het departement. 

Overbrenging van de bewoners van Gouda naar Nun-
speet was volgens de minister niet mogelijk. Het kamp 
in Nunspeet zat vol. Bovendien zou een opzegging van 
het contract met Gouda in een juridische kwestie kunnen 
uitmonden, waarvan de uitkomst nog niet zeker was.16

Het debat kreeg een nieuwe wending toen de sociaal 
democraat. Schaper vertelde dat hij een betrouwbaar af-
schrift had ingezien van het contract dat met Gouda was 
gesloten.17 Daarbij was hij op een duidelijk voorbeeld van 
belangenverstrengeling gestuit. Het was hem opgevallen 
dat IJssel de Schepper, die volgens hem als voorzitter van 
de Commissie van Toezicht op de vluchtelingen, namens 
de regering het contract had gesloten, tegelijkertijd als 
commissaris van de Snijgroenkweekerij profiteerde van 
datzelfde contract. ‘Hier contracteert iemand namens 
de Regeering met zijn eigen maatschappij en bezorgt 
die maatschappij een exorbitant voordeel’18 Hij vond dan 
ook dat de regering niet gehouden was aan een contract, 
dat op deze manier tot stand was gekomen. Dit los van 
de vraag hoe zij dit destijds had kunnen laten passeren. 
Bovendien vroeg hij zich af hoe IJssel de Schepper dit 
voor zichzelf moreel kon verantwoorden. 

Beumer werd nu pas echt boos. Hij vroeg of hier geen 
sprake was van ‘verlakkerij’. De voorzitter vroeg hem 
dergelijke uitdrukkingen niet te gebruiken. Beumer wees 
erop dat er eerder een brief van IJssel de Schepper was 
ontvangen, waarin deze meldde, dat hij als voorzitter 
van het plaatselijke vluchtelingencomité met directeur 
Steensma van de Snijgroenkweekerij had gesproken over 
de hoogte van de huursom. Steensma had hem toen 
aangegeven de huursom met de commissarissen van zijn 
kwekerij te zullen bespreken. Beumer kwam er dus blijk-
baar nu pas achter, dat IJssel de Schepper commissaris 
van de kwekerij was en vroeg zich af of de brief met op-
zet op deze wijze was opgesteld. Verder merkte hij nog 
op dat geen verstandig mens de clausule ‘dat de huur-
prijs voor de duur van de oorlog zou worden betaald’ in 

11. Nota betreffende de wetsontwerpen nos. 35 en 36, hek 1916-1917, 
17-1-1917, 216.
12. Balkema,  50.
13. Brief van IJssel de Schepper aan de minister van Binnenlandse 
Zaken d.d. 2-3-1916, opgenomen als bijlage in: Verslag van het onder-
zoek naar de door den Staat met de N.V. Snijgroenkweekerij voorheen 
Gebrs. Steensma te Gouda gesloten overeenkomst, in zake de huisvesting 
van Belgische vluchtelingen (z.p. 1918) 47.
14. htk 1916-1917, vergadering 30 januari 1917, p. 1319.
15. Ibidem. p. 1322.
16. htk 1917-1918, 22-1-1918,  1007-1010.
17.  Archief J.H.A. Schaper. Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis (iisg), inv. nr. 28.
18.  htk 1917-1918, 1011.
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de oorlog te betalen was volgens IJssel de Schepper niet 
vreemd. Om de vluchtelingen te huisvesten had kweker 
Steensma een deel van zijn handel moeten vernietigen 
en vervolgens moeten investeren in het opzetten van het 
kamp. Hij vond het logisch Steensma een waarborg eis-
te, toen de huurprijs in juli 1915 op verzoek van de rege-
ring werd verlaagd naar 180 gulden. Het was daarom niet 
meer dan vanzelfsprekend dat er was afgesproken dat 
het contract tot het eind van de oorlog gold. Steensma 
wist immers niet hoe lang de oorlog ging duren, dus was 
het de vraag of hij zijn investeringen zou terugverdienen. 

Begin 1916 ontving de Commissie van Toezicht een 
verzoek van minister Cort van der Linden om mee te wer-
ken aan het opheffen van Vluchtoord Gouda. Zij had de 
minister er toen fijntjes aan herinnerd, dat hij zelf had 
ingestemd met een overeenkomst die tot het eind van de 
oorlog gold. Uiteindelijk werd na bemiddeling van Tuyll 
van Serooskerken de huurprijs in 1916 teruggebracht 
naar 120 gulden per dag.

In 1917 wilde de regering opnieuw het vluchtoord op-
heffen. Namens de regering bood Tuyll van Seroosker-
ken een vergoeding van 15.000 gulden. Steensma wilde 
20.000 gulden. Dit bleek voor de regering een brug te 
ver. IJssel de Schepper concludeerde hieruit dat het met 
de hoge kosten wel meeviel, als de regering een afkoop-
regeling ‘om het luttele verschil van 5.000 gulden’ liet 
afketsen.

Het beeld dat minister Cort van der Linden in de Ka-

een contract zou laten opnemen. Dit was in zijn ogen 
onredelijk.

Ruys de Beerenbrouck wilde graag weten hoeveel de 
eigenaren in Gouda nu eigenlijk verdiend hadden aan het 
contract. Hij schetste het contrast met al die organisa-
ties in het zuiden des lands, die in de eerste weken van 
de oorlog belangeloos vluchtelingen hadden geholpen. 
Daarom moest maar openbaar worden ‘hoeveel duizen-
den guldens die particuliere maatschappij in Gouda nu al 
in haar zak heeft gestoken’.19

De minister gaf nogmaals aan dat hij de hele gang 
van zaken zeer spijtig vond. De hectiek van de eerste 
oorlogsweken had hem overrompeld, wat in zijn ogen 
verklaarde, waarom dit contract was getekend. Niette-
min voelde hij zich nu gebonden aan de overeenkomst, 
omdat de regering ‘te goeder trouw wilde zijn’. Om de 
Kamer tegemoet te komen beloofde hij opnieuw een on-
derzoek. Een deskundig persoon zou het beheer van alle 
vluchtelingenkampen onderzoeken.

Opvallend is dat alle Kamerleden begrip hadden voor 
de minister en het hem niet zozeer kwalijk namen. De 
schuldigen werden nu vooral in Gouda gezocht. De aan-
dacht richtte zich vooral op IJssel de Schepper. Maar 
men vond ook dat een contract, dat op oneerlijke gron-
den was gesloten, ontbonden kon worden. 

Verweer IJssel de Schepper

IJssel de Schepper voelde zich in zijn eer aangetast. Hij 
was er de man niet naar om dit stil over zich heen te 
laten gaan. In een brief aan de Tweede Kamer vroeg hij 
om eerherstel. Daarbij zette hij zijn versie van het ver-
haal uiteen. De huursom was in 1914 eenzijdig door de 
regering vastgesteld. De berekening van het bedrag was 
simpel. De vergoeding voor het huisvesten van vluchte-
lingen was destijds vastgesteld op 10 cent per vluchteling 
per dag. Het kamp in Gouda werd na overleg met Tuyll 
van Serooskerken, de voorzitter van de Centrale com-
missie voor de vluchtelingen, in december 1914 ingericht 
voor 2400 personen. Derhalve bedroeg de huursom 240 
gulden per dag.

De voorwaarde om de huurprijs tot aan het einde van 

Aardappel-jassen onder begeleiding van de Rijksveldwacht (samh)
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mer had geschetst klopte niet. De bewindsman had doen 
voorkomen alsof de voorwaarde om het kamp voor de 
duur van de oorlog in stand te houden, door alle hectiek 
aan zijn aandacht was ontsnapt.20 Die voorwaarde was 
echter pas in 1915 in overleg met Tuyll van Serooskerken 
tot stand gekomen en toen ook met de minister bespro-
ken. ‘Het staat den Minister vrij zich zelven zulk testimo-
nium paupertatis te geven, maar hij heeft niet het recht 
die eigen armzaligheid te dekken door zijn mede-con-
tractant uit te schelden.’21

Voor de kamer was de brief aanleiding om een nader 
onderzoek in te stellen. De brief werd daarom eerst naar 
de minister gezonden voor commentaar. Helaas voor IJs-
sel de Schepper duurde dat langer dan verwacht. 

Ons Genoegen

De kwestie sleepte zich voort. De Kamer was nu kritisch 
ten opzichte van alles wat met het vluchtoord te maken 
had. In maart 1918 meldde de Commissie van Rappor-
teurs die het verzoek tot verhoging van de begroting 
voor Binnenlandse Zaken onder de loep nam, dat socië-
teit De Reünie 800 gulden zou hebben gekregen,toen zij 
in oktober 1914 haar zalen acht dagen lang beschikbaar 
stelde voor de opvang van vluchtelingen. Sociëteit Ons 
Genoegen had 4.150 gulden voor tien weken zaalhuur 
gekregen. De commissie vroeg de minister of het juist 
was dat er een klerk van de kaarsenfabriek optrad als 
hoofd van de administratie van het vluchtoord. Directeur 
van de kaarsenfabriek was IJssel de Schepper. 

De minister antwoordde dat het bedrag dat Ons Ge-

noegen had ontvangen ‘ongetwijfeld veel te hoog’, was 
geweest. Over De Reünie kon hij gunstiger berichten. 
Daar bedroeg de huur slechts 72 gulden.22 De klerk van 
de kaarsenfabriek – de latere wethouder Hagedom – was 
in oktober 1914 uitgeleend aan het Plaatselijk Vluchte-
lingencomité door de directeur van die onderneming. 
Tot december 1914 had hij ook de administratie van het 
vluchtoord gedaan. Zijn kosten kwamen echter niet voor 
rekening van de regering. Mogelijk had dit de Kamerle-
den wat milder kunnen stemmen ten aanzien van IJssel 
de Schepper. De minister beloofde dat een commissie 
van onderzoek de hele gang van zaken rond het vlucht-
oord Gouda zou onderzoeken.23

Net als IJssel de Schepper ging nu ook het bestuur van 
Ons Genoegen in verweer. Het ministerie had destijds 
zelf berekend dat een vergoeding van tien cent per vluch-
teling, per dag, redelijk was. In de sociëteit verbleven 
1.000 vluchtelingen, dus was een vergoeding van hon-
derd gulden per dag niet onredelijk. Daarnaast wees men 
op de schade die de sociëteit had opgelopen, toen de 
vluchtelingen in de gebouwen en in de tuin verbleven.‘In 
haar tuin was alles vernield; de lokalen moesten wor-
den geverfd, gewit en gezuiverd en deels opnieuw van 
glasruiten voorzien; de vloeren gedeeltelijk vernieuwd, 
de verstopte riolen en privaten open gebroken.’ Het be-
stuur was vooral boos dat de minister drie jaar na dato 
pas met verwijten kwam, die hij nooit eerder tegenover 
de sociëteit had geuit.24

Allerdwaaste en allerzonderlingste uitspraak

In december 1918 werd het rapport van de onderzoeks-
commissie in de Tweede Kamer behandeld. De oorlog 
was inmiddels afgelopen en de meeste Belgen waren 
teruggekeerd naar hun land. Ook waren er verkiezingen 
geweest en zowel de samenstelling van de regering als 
die van de Tweede Kamer was veranderd. Ruijs de Bee-
renbrouck was nu minister van Binnenlandse Zaken. IJs-
sel de Schepper vond in het nieuwe liberale Kamerlid Van 
Doorn een medestander. De Goudse sociaal-democraat 
Sanders schilderde beiden af als ‘twee speciale vrienden 
die misschien heel wat aan elkaar te danken hebben.’25

19.  Ibidem, 1012.
20.  htk 1917-1918, 22-1-1918,  1010.
21.  I. IJssel de Schepper, Overdruk van den Brief van I. IJssel de Schep-
per aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in zake het Vluchtoord 
Gouda (Gouda 1918).
22.  htk 1917-1918, Bijlagen, 308.5.
23.  htk 1917-1918, Bijlagen, 308.4.
24.  Verweerschrift van sociëteit Ons Genoegen, iisg, Archief Scha-
per, inv. nr. 28.
25.  Briefkaart W. Sanders aan J.H. Schaper d.d. 20-12-1918, iisg, Ar-
chief Schaper, inv. nr. 28.
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Het rapport van de commissie gaf opnieuw aanlei-
ding tot een uitgebreide discussie in de Tweede Kamer, 
met name tussen Beumer en Van Doorn. Schaper, die de 
meest ernstige beschuldigingen tegen IJssel de Schepper 
had geuit, was niet aanwezig en werd vervangen door 
zijn partijgenoot Hermans. De centrale vragen waren of 
IJssel de Schepper in het landsbelang had gehandeld en 
in hoeverre dat van hem verwacht had mogen worden.

Uit het rapport was gebleken dat het ministerie van 
Binnenlandse Zaken fouten had gemaakt. Inderdaad wa-
ren de hoge vergoedingen door het ministerie zelf vast-
gesteld. Ook had Vluchtoord Gouda telkens de huursom 
verlaagd, als de regering daarom vroeg. De toenmalige 
minister Cort van der Linden werd kwalijk genomen, dat 
hij in de discussies met de Kamer steeds onduidelijkheid 
was geweest. In ieder geval had de snijgroenkwekerij in 
1915 bij de verlaging van de huurprijs ‘bovenmatig voor-
deel’ gehad, omdat zij die eerste oorlogsmaanden de 
gemaakte kosten al had goedgemaakt en zelfs een be-
hoorlijk winst had kunnen boeken.26 De commissie wees 
er op dat de regering op dat moment het contract nog 
had kunnen opzeggen.

Hard was het oordeel over IJssel de Schepper, die vol-
gens het onderzoek het landsbelang onvoldoende had 
behartigd. Van Doorn vond dit een ‘allerdwaaste en al-
lerzonderlingste uitspraak’.27 In zijn ogen was IJssel de 
Schepper door de burgemeester van Gouda aangesteld 
als voorzitter van de plaatselijke commissie om de zaken 
op lokaal niveau goed te regelen. Dat hij het landsbelang 
diende te behartigen was dus onzin. 

Ook de nieuwe minister stelde zich op het formele 
standpunt dat IJssel de Schepper niet namens de rege-
ring had gehandeld. Dat was namelijk Tuyll van Seroos-
kerken, de voorzitter van de Centrale commissie voor de 
vluchtelingen. Maar, zei de minister, in de praktijk was 
dit niet altijd even duidelijk geweest: ‘…met de noodige 
welwillendheid heeft hij (IJssel de Schepper, HH) her-
haaldelijk met den heer van Tuyll van Serooskerken ook 
andere dan zedelijke en materieele belangen der vluch-
telingen behartigd’.28 

Beumer en Hermans waren het hier niet mee eens. 
Als voorzitter van het plaatselijke comité, had IJssel de 

Schepper wel degelijk namens de regering gehandeld. Ze 
waren het met de commissie eens dat hij zich weliswaar 
niet schuldig had gemaakt aan misleiding, maar dat hij 
twee functies bekleedde ‘welke eenigermate onderling 
met elkaar in botsing kunnen komen’ en daarbij meer 
oog leek te hebben voor het belang van de kwekerij dan 
het landsbelang, viel niet te ontkennen.29

Om de kwestie uit de weg te kunnen ruimen, meldde 
Ruijs de Beerenbrouck aan de Kamer dat er een nieuwe 
commissie werd ingesteld die de huurprijs zou herbere-
kenen. Het verschil zou op de Snijgroenkwekerij worden 
verhaald. De Kamer ging akkoord, maar bleef verdeeld 
over de rol van IJssel de Schepper. Van eerherstel was 
vooralsnog geen sprake.

Terugbetaling?

Ruijs de Beerenbrouck had inmiddels een gesprek ge-
had met IJssel de Schepper als vertegenwoordiger van 
de Snijgroenkwekerij. Samen hadden zij de status en de 
samenstelling besproken van de commissie die zich over 
de huurprijs zou buigen. Deze bestond uit drie perso-
nen: één namens de regering, één namens het bedrijf en 
één gezamenlijk te kiezen lid. De uitspraak van de com-
missie zou voor beide partijen bindend zijn.30

In april 1919 presenteerde de commissie haar bevin-
dingen. Zij stelde dat een huurpijs van 70 gulden per 
dag redelijk was. De regering vond dat dit moest gelden 
vanaf het moment dat de huurprijs naar 120 gulden was 
verlaagd. Steensma vond dat de nieuwe huurprijs pas 
kon ingaan vanaf het moment dat de commissie uit-
spraak had gedaan. Dat er op dat moment geen enkele 
vluchteling meer op zijn terrein verbleef, had men bij de 
instelling van de commissie niet kunnen voorzien. Hij 
weigerde het verschil te betalen.31

Nadien kwam de kwestie niet meer aan de orde. Tot 
een terugbetaling van de te veel betaalde huur kwam 
het nooit. In oktober 1929 deelde de toenmalige minis-
ter van Binnenlandse Zaken aan de Kamer mede, dat het 
niet meer gewenst was ‘thans alsnog in beschouwingen 
te treden’.32 De kwestie was min of meer verjaard. 

De minister meende dat ook voor IJssel de Schepper 
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Generaal. De debatten waren fel en regelmatig werd 
gesproken over belangenverstrengeling. Het debat werd 
niet altijd even zuiver werd gevoerd. De verantwoorde-
lijke minister gaf diverse malen een onjuiste voorstelling 
van zaken. Ondanks de twijfels aan de goede bedoelin-
gen van de Goudse middenstanders bleef het vluchtoord 
gehandhaafd. Dat kon ook haast niet anders. Het minis-
terie had in deze gewoonweg niet goed over de huur on-
derhandeld. 

Gaandeweg spitste de discussie zich steeds meer toe 
op de persoon van IJssel de Schepper, de voorzitter van 
de Commissie van Toezicht op het vluchtoord en tevens 
commissaris van de snijgroenkwekerij. Men twijfelde of 
hij die beide belangen wel uit elkaar had gehouden en 
of hij zich in die zin wel eervol had gedragen. Hij had in 
ieder geval de schijn tegen. 

Toch kwam men uiteindelijk tot de conclusie dat hij 
niet uit persoonlijk belang had gehandeld, al had hij 
wel steeds het Goudse belang voor ogen gehad. Daarbij 
merkte de Kamer op dat IJssel de Schepper, afgezien van 
zijn handelen ten aanzien van de overeenkomst met de 
snijgroenkwekerij, ‘ontegenzeggelijk groote waardee-
ring’ ver diende voor al zijn werk voor de vluchtelingen 
in Gouda.34 Pas twaalf jaar na dato kwam de Kamer ertoe 
om hem enige mate van eerherstel te verlenen.

de kwestie aan belang had verloren. De Kamer betreur-
de dat het twaalf jaar had moeten duren voor IJssel de 
Schepper antwoord kreeg op zijn verzoek om eerherstel. 
Ze was het met de minister eens dat de zaak verjaard 
was. Toch was er een soort eerherstel. De Kamercom-
missie schreef: ‘Het verweer van adressant, waaraan de 
Commissie gaarne hulde brengt, toont wederom, hoe 
moeilijk het is, achteraf zich juist te oriënteeren in bij-
zondere omstandigheden, die opgehouden hebben te 
bestaan’.33
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Vanaf 1916 was Vluchtoord Gouda een regelmatig terug-
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