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Pierewaaien

Waarom bouwen mensen een uitsteeksel in zee
dat geen duidelijke functie heeft, zoals een haven-
hoofd, een golfbreker of een steiger? 
Gewoon, omdat we altijd verder willen kijken. 
Op een Pier kun je het water op zonder aan boord
te gaan. Je loopt over zee, in de volle wind en de
volle zon. En je ziet de kust, waar het leven van
alledag zich afspeelt, vanaf een afstand, alsof je er
even niet meer bij hoort. Je hebt vrij. Er is ook een
praktische reden: In Scheveningen, aan de
Noordzeekust, kun je op een Pier eerder van de
zon genieten dan op het strand, dat 's morgens
altijd eerst een poosje in de schaduw ligt. 
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Pootjebaden in 1902

Den Haag heeft twee
Pieren bezeten, het
Wandelhoofd
Koningin Wilhelmina,
geopend 6 mei 1901,
en de nieuwe Pier,
geopend 19 mei 1961.
Wat deden en doen
mensen zoal op een
Pier? Voor sommige
kinderen was de Pier
het decor bij het 
pootjebaden.
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Pierewaaien

Pootjebaden in 1930



6 7

Pierewaaien

Pierewaaien in 1905

Als je op de Pier mocht,
kleedde je je daar wel

even voor aan!
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In het Pierpaviljoen ca.1910
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Pierewaaien

Het toppunt van genot
was natuurlijk als je dan
ook nog iets mocht
gebruiken op de Pier
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De horecavoorzieningen speelden een
belangrijke rol op de Pier. Maar... het ging
altijd om meer dan zomaar een drankje
drinken:

“Geen vreemdeling werd ooit de vervoe-
ging van het werkwoord 'pieren' duidelijk.
Zeker, hij wandelde een of meer keren de
rotonde aan het einde om, streek wellicht
neer onder een van de fleurige parasols
en liet zich daar een drankje serveren of
wel hij beklom een van de houten trapjes
naar het binnenste van de koepel om er
de muziek te beluisteren.
Maar aldus doende ‘pierde’ hij nog
geenszins. ‘Pieren’ was trouwens een
specifiek Haagse bezigheid, door een
Hagenaar in een schaars ledig ogenblik
uitgevonden en door hem en andere
stadsgenoten naarstig toegepast en tot
een zekere hoogte gecultiveerd.
Voor het echte ‘pieren’ gold een bepaalde
tijd van de dag: 's morgens voor half elf 

tot half een. Het verlangde een uitermate
bevallig of excentriek toilet dan wel een
opvallend kostuum. Voorts een conversa-
tie met voldoende Franse en Engelse
woorden om deze minstens tien maal per
rondgang, op de juiste plaats en voor het
juiste gehoor te kunnen lanceren. 
Facultatief waren de behendigheid om de 
kruisnetten te bedienen, de flair om in de
meest behaaglijke, schoon nooit 
luie houding op de banken te zonnen en
de handigheid om voor eenmaal vijftien
cents zo lang mogelijk op het plankier te
flaneren en van alle faciliteiten royaal
gebruik te maken.”

(uit: Wat niet in de Baedeker staat, 
H. Bonsma jaren twintig) 
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Het terras van de rotonde in 1903

Hier kon men in 1901 nog voor een dubbeltje
een pilsje drinken De obers waren heel voor-
zichtig met het geld dat ze ontvingen, want als
er een muntje viel, kon het tussen de planken
van de vloer door zo in zee verdwijnen.

Het terras van de nieuwe Pier in 1964
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Inrichting Rotonde 1904

uit: Het Vaderland 7 mei 1901
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Pierewaaien

Interieur van het restaurant 

van Van der Valk in 2001

Interieur van het restaurant

van de nieuwe Pier die in 

1961 geopend werd

Ook het nieuwe Pier-restaurant
was natuurlijk op eigen wijze
weer heel modern.
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Tekeningen van Mars uit het begin van de eeuw. 

Winkels onder de Pier

Het wandelhoofd Wilhelmina liep vanaf het terras
van het Kurhaus over de boulevard de zee in

Terras van het Kurhaus in 1910 
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Kiosk in 1923
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Luchtschip Graf Zeppelin op bezoek, 1935

Al aan het begin van de eeuw, en ook later, zoals
hier in 1935, vlogen zeppelins boven de Pier.

Een Pier werd gezien als symbool
van vooruitgang, van nieuwe 
technieken, van een tijd waarin
mensen leuke dingen gingen 
meemaken dank zij die techniek.
Daarom was de Pier een populaire
locatie om moderne technieken te
demonstreren.
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Pierewaaien

Gemini 11 capsule in 1968 op de Pier

Ruimtevaart was het onderwerp van de jaren zestig:
daarom werd de capsule van deGemini 11 die in
1966 een ruimtevlucht maakte op de Pier tentoon-
gesteld.

Vliegdemonstratie in 1918

Ook vliegshows werden voor 
de Pier gegeven, zoals hier 
in 1918. Op de nieuwe Pier 

in de jaren zestig opende 
Viruly ook een tentoonstelling 
over luchtvaart, en nog steeds 

wordt in Scheveningen jaarlijks 
een luchtshow gehouden.. 
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Het wandelhoofd met vlet in 1935

Wanneer je niet vanaf de Pier opstapte, 
moest je op een vlet gedragen worden.

Ontwerp voor een pier in 1886

Een van de eerste ontwerpen
voorzag in een royale aanleg-
steiger voor schepen. Over
deze pier zou zelfs nog een
elektrisch tram kunnen lopen.

Aanlegsteiger in 1905

Uiteindelijk kwam er geen elektrisch
trammetje op de pier, maar wel een 
aanlegsteiger voor rondvaartboten. 

De Scheveningse branding is weinig
gunstig voor het gebruik van zulke 

steigers en beschadigingen door 
aanleggende vaartuigen waren aan de
orde van de dag. Het was dan ook niet

verwonderlijk dat die steiger na verloop
van enkele jaren werd gesloopt.
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Een pier biedt natuurlijk uitstekende mogelijkheden om, zonder
dat je je inscheept, een eind in zee te vissen. Dat is door de 
eeuwen heen dan ook gedaan op de pier.

Pier met kruisnetten in 1920

Een van de attracties op de Pier waren de kruisnetten. Die kon je
voor een bepaalde tijd huren, en dan mocht je zelf vissen.
W.G. Gilbert (Van Steensel van der Aa) schrijft in 1961: “Mijn
eigen herinneringen gaan terug tot ongeveer 1917. Ik heb op die
pier gelopen aan de hand van mijn vader, stoere krijgsman van
professie, die zijn andere hand vrij moest houden voor het salu-
eren, want er waren in die mobilisatietijd altijd veel uniformen
op de pier. De militaire groetplicht verhinderde hem echter niet
voor mij de lier van het visnet in beweging te brengen en er
tevens voor de zorgen dat ik in mijn enthousiasme niet op de
balustrade klom om in het net te turen.”

Vissers in 1972

Ook op de nieuwe pier uit 1961 was ruimte voor de vissers: het
onderste niveau van het eiland met de uitkijktoren was voor hen
gereserveerd. Deze visring bood plaats aan zestig hengelaars. 
De nieuwe Pier uit 1961 had ook een tiental kruisnetten aan lie-
ren op het zonne-eiland. Dat leidde echter tot conflicten tussen
de vissers en de ‘badgasten’; ook waren de vangsten niet zo
hoog als verwacht. Vanaf 1964 werden de ‘badgasten’ van de
ring geweerd. Alleen leden van de visvereniging mogen hier vissen.
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Jongens met hun vangst in 1930
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Duiken vanaf de Pier 1910

Een Pier roept om stunten: al aan het begin
van de eeuw doken flinke zwemmers vanaf
een stellage op de Pier in zee. Er was een
zekere professor Wire, die duik- en zwem-
demonstraties gaf.

De eerste City-Pier-cityloop die in 1987
werd georganiseerd, is sindsdien een
jaarlijks terugkerend evenement.
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Dat soort sensatie is anno 2000 niet 
spannend genoeg meer. Zomer 2000 

werd op het Schateiland het Slingshot 
geopend, waarmee je in een capsule 

tot 45 m hoogte wordt geslingerd,
met een acceleratie van 0 - 200 meter 

in 1,5 seconde
Hier: Jaap Vegters kijk op dit evenement 

Ook leuk: de zee in fietsen 
terwijl het publiek bewonderend
toekijkt. Door de ballonnen kun
je je fiets tenminste op de golven
weer ergens terugvinden.
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De Haagsche Courant 
vermeldde er speciaal bij
dat de prins “in zuiver
Nederlandsch” sprak.

Het Vaderland 7 mei 1901
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Opening 1901

De 600 geïnviteerden met hun dames en de grote
menigte toeschouwers zijn hier niet te zien. 
In 1901 legden het jonggetrouwde paar, Hendrik 
en Wilhelmina, vele officiële bezoeken af, net als
Willem Alexander en Maxima. De Pier mocht prins
Hendrik in z’n eentje openen.
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Twee pieren

Nederlandse  soldaten oefenen

voor het Wandelhoofd, 1940

Toen de Tweede Wereldoorlog
dreigde, werd Nederland
gemobiliseerd: de dienst-
plichtigen werden opgeroepen
zodat ze in actie konden komen
wanneer dat nodig was.

De Pier tijdens de Tweede Vredesconferentie,
1907. Ter gelegenheid daarvan werd de Pier
fraai verlicht met het woord PAX (vrede). Er
was nog geen openbaar elektriciteitsnet, het
Kurhaus had een eigen elektrische centrale.
In Den Haag werd begin van de 20e eeuw
ook het Vredespaleis in Den Haag gebouwd
om het Permanente Hof van Arbitrage te
huisvesten, waarin geschillen tussen staten
op vreedzame wijze beslecht moesten worden.

Lou Bandy en Willy
Derby treden in 1940 op

in de Rotonde van het
wandelhoofd voor

gemobiliseerde soldaten
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Het paviljoen op de Pier in 1940
met  gesprongen ruiten, toen
een mijn onschadelijk werd
gemaakt. Het paviljoen werd
hersteld en functioneerde nog
een poosje. Het badleven ging
door, al was Scheveningen was
ondertussen bezet. Adama
Zijlstra, de directeur van het
Kurhaus schrijft dat  blonde
Germanen, die zich in de
Scheveningse etablissementen
tegoed deden aan enorme 
porties slagroom zo wat het
enige teken van de bezetting
was.

In 1941 verrees op de Pier grimmig afweergeschut. De Duitsers zaagden een stuk
van een meter of dertig breed uit het wandeldek uit voorzorg voor een invasie van
de geallieerden. Dat gat moest voorkomen dat militair materieel in een keer kon
doorstoten naar de boulevard. Wel hadden ze er een hangbrug met touwen en ket-
tingen over het gat gelegd, zodat het eind van de Pier bereikbaar bleef. Maart 1943
vloog de Pier in brand; het verhaal is dat Duitse wachtposten een vuurtje gestookt
hadden om zich te warmen, waardoor het Pierpaviljoen in brand vloog. Volgens
ooggetuigen kwam de brandweer pas uren later met maar vijf straaltjes water de
zaak blussen. Het wandelhoofd zelf, met zijn houten dek, bleef intact, evenals de sta-
len constructie waarop het wandelhoofd rustte. Om onduidelijke redenen sloopten
de Duitsers daarna de Pier. Was men bang dat de Pier een goede aanlegsteiger zou
zijn voor landing van de geallieerden? Daarover verschillen historici van mening.
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Twee pieren

Scheveninger koerier 1945

Het eerste wat men in 1945 deed was kijken wat er van de Pier overgebleven was!
Hoewel men toen al hoopte op een nieuwe Pier, duurde het tot 1955 tot de resten
van het wandelhoofd, die bij laag water zichtbaar bleven, definitief gesloopt werden.
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Selectie uit de voorpagina van de Haagsche Courant van 19 mei 1961

31

Twee pieren

Het Vrije Volk 19 mei 1961

Jacqueline Kennedy op
dezelfde pagina als Prins
Bernhard
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Twee pieren
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Twee pieren

Damesblad Eva bericht over de plannen voor Pieren in Vlissingen en Zandvoort.

Na de wederopbouw was er weer tijd voor recreatie: een Pier stond symbool voor de vrijetijdscultuur. 
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Dit portret van Cabaretière Lola
Cornero op het terras van het
Kurhaus is waarschijnlijk gemaakt
door Isaac Israels.
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Vermaak en kunst

Het wandelhoofd als inspiratiebron

In de tijd dat de Pier gebouwd werd, werkte de
Haagse School in Den Haag en omgeving.
Kunstenaars uit deze groep vereeuwigden hoofd-
zakelijk het harde vissersleven.
Charles Boissevain beschrijft in zijn boek Zonnige
uren uit 1904 hoe hij de tachtigjarige Jozef Israëls
tegenkwam op de Pier en daar in discussie raakt
over de kleur van zijn blad. Israels blijkt de druk-
kleur te bedoelen, niet de politieke kleur.
Over de terugweg op het strand verhaalt hij: 
“En wij ontmoetten Scheveninger visschers en
vrouwen die ons als oude vrienden voorkwamen...
ze waren blijkbaar levend en liefhebbend en 
lijdend zooeven gesprongen uit de lijsten, waarin
die kleine, machtige toovenaar daar ginds, de dich-
ter der zee, hen had gevat.” 
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Op een Pier hoort vermaak. Zoals overal ter wereld, op alle Pieren, werd er op het Wandelhoofd
populaire muziek en variété gebracht, en waren er andere attracties. Zo kon Louis Davids het
liedje ‘Why can’t we have the sea in London’ over de pier in Brighton vertalen en toepassen op
de Scheveningse Pier.
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Vermaak en kunst
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Vermaak en kunst
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Het Rhonradnummer van het circus Maxo op het Kurhausterras in1932
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Vermaak en kunst
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Jarenlang gaf Frits Hoffmann twee
keer per dag een concert in het
paviljoen op de Pier. Ook was er
dagelijks ‘brugmuziek’, op de brug
tussen het Kurhaus en de Pier. Er
was niet alleen muziek, ook
variété, zoals deze acrobaten in de
rotonde op de Pier in 1930

J. Elmer Spyglas in het Pierpaviljoen in 1918

Een van de eerste zwarte 
Amerikaanse zangers, 

Elmer J. Spyglas 
trad er ook op. 
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Vermaak en kunst
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Gokken hoort bij een Pier. Prins Bernhard verwaardigde zich om Hommerson's Sportland hoogstpersoonlijk te openen.
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Vermaak en kunst
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Het ‘pikante’ blad De Lach bericht over de Miss-verkiezing

op de Pier in 1967
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Vermaak en kunst
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Vermaak en kunst

Rock ‘n Roll op de Pier 1956. foto Nico Naeff /Nederlands fotoarchief
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Q65 dacht in 1966 dat het leuk was om na een overtocht uit Engeland op de Pier te landen en daar op te treden. 
Dat ging niet zo goed, al met al zijn ze gewoon aan het Scheveningse strand opgestapt om te kunnen ‘landen’. 
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Vermaak en kunst
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Bouw 1901
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Bouw

De discussies en ontwerpen voor de Pier waren al
een aantal jaren aan de gang. In 1868 diende de
Engelsman Millan al een voorstel in voor een pier.
De Scheveningse vissers zagen zo’n ding aanvan-
kelijk niet erg zitten, want zij waren gewend hun
schepen (“bommen”) op het strand te laten lopen,
op een plek die door stroming en wind niet altijd
van te voren goed uit te mikken was. In 1894 ver-
nietigde een decemberstorm een groot deel van de
vissersvloot, hoewel die goed hoog op het strand
lag. Daarom besloot men tot aanleg van een haven
in Scheveningen, en daarmee was het bezwaar
tegen een Pier ook van de baan. Op 13 juli 1899
ging de gemeenteraad met 22 tegen 3 stemmen
akkoord. 
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Bouw

Vanaf het terras van het Kuhrhaus wordt de brug gebouwd over de boulevard die uitliep in de Pier.
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Zo begon het - wat fragiele palen in zee.
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Bouw 1961

Bij het verlengen van de erfpacht in 1949
werd er alweer gesproken over een nieuwe
Pier. Al in 1953 wordt een ontwerp voor
een nieuwe Pier gepubliceerd. Het zou nog
tot 1959 duren voor de bouw echt mocht
beginnen. Burgemeester Kolfschoten van
Den Haag had zich daar persoonlijk hard
voor gemaakt. Hij wilde wel graag een
nieuwe attractie in Scheveningen, vooral
omdat de gemeente zelf door de bestedings-
beperking daar weinig aan had kunnen
doen.
De nieuwe Pier mocht niet meer voor het
Kurhaus komen: hij belemmerde het uit-
zicht op zee van de gasten en zou qua stijl
niet goed aansluiten. Hij moest recht voor
de grootste verkeersader naar Schevenin-
gen komen, de Van Alkemadelaan, waar
ook de grootste parkeergelegenheden
waren. De grote toeloop hoefde zo niet
over de boulevard te gaan.
De nieuwe Pier werd ontworpen door de
architecten Maaskant, Dijk en Apon.
Maaskant was de ‘huis’ontwerper van de
EMS in die tijd en een persoonlijke vriend
van Zwolsman. Ook de Euromast is van
zijn hand. Maaskant maakte geen nostal-
gisch ontwerp, maar een moderne vorm
die in die jaren paste. 

De bouw was een attractie op zich. 
“Bij harde wind keek iedereen bezorgd,”
schrijft W.G. Gilbert, de bloemrijke woord-
voerder van de EMS. ”.... Als er maar niets
met onze Pier gebeurt.... Men luisterde
ademloos naar de weerberichten en men
zei: ‘Nee, het moet niet gaan vriezen, want
dat is niet best voor onze Pier...’ Na al die
hoopgevende vorderingen enkele tegen-
slagen. Daarvan was een korte staking in
de bouwbedrijven nog het minst. Maar
een op 28 juni opstekende stormachtige
wind, die gepaard ging met uitzonderlijk
zware grondzeeën en een dagenlang aan-
houdende woeligheid van de golfbewe-
ging bracht iets teweeg wat op een katas-
trofe geleek. Dit voor de tijd van het jaar
abnormale weer trof de pierbouw op een
zwak moment: juist toen stonden de zware
heistellingen betrekkelijk onbeschermd
tegen natuurkrachten op houten hulp-
steigers. Na uren beuken van de elementen
begaven deze steigers het in de vroege
morgen van 29 juni 1960.”
Een geruststellend persbericht meldde
dat de betonconstructie de eerste aanval
van de zee onwrikbaar had doorstaan,
maar ondertussen moesten eerst de hulp-
steigers geborgen worden en moest men 

een andere methode gaan hanteren,
waarbij de zware heistelling (“Menckstel-
ling”) zich op beton kon voortbewegen in
plaats van op hout. Er werd voortaan in
twee ploegen gewerkt, ook 's nachts, wat
een spectaculair tafereel opleverde ver-
licht met schijnwerpers.
Hagenaars leefden volop mee. Volgens
Gilbert spraken zij over de diverse soorten
Menckstellingen alsof zij nooit anders
gedaan hadden. Er zijn mensen die elke
dag kwamen kijken, de vorderingen van
week tot week vastlegden. Als de Haagse
Courant weer eens iets geschreven had
over de Pier, steeg de koffie-omzet van de
tenten aan de boulevard.
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Bouw

Bouw in 1961
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Bouw
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Bouw
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Exploitatie

Exploitatie 1901

De financiering van dit alles werd op een geheel
nieuwe wijze gedaan. De hotels in Scheveningen
waren alle in verschillende handen, maar eind
vorige eeuw gingen die gezamenlijk plannen
opstellen voor verdere ontwikkeling van de bad-
plaats.
In 1902 werd de Exploitatie Maatschappij
Scheveningen  (EMS) opgericht, die behalve de
Pier een aantal hotels, winkels en het Circustheater
exploiteerde, en een aantal algemene voorzienin-
gen zoals een elektrische centrale, een bouw- en
een consumptiemagazijn en een wasserij.  
Het geld voor de EMS kwam van de aandeelhou-
ders van de Maatschappij Zeebad Scheveningen
en de hotels die samen wilden gaan werken. Zij
konden hun aandelen omwisselen in aandelen
EMS. Tot aan de overname door Zwolsman in 1962
bleef het bestuur van de EMS een besloten clubje.
De resultaten waren niet onverdeeld gunstig. Voor
de Eerste Wereldoorlog zag je de resultaten
gestaag dalen. Dat kwam door de strenge bepalin-
gen van de drankwet en het feit dat je in
Scheveningen niet mocht gokken. In de meeste
buitenlandse badplaatsen was een casino. 
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Winter 1927 Een object dat zo in weer en wind ligt, vergt continu onderhoud.
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Exploitatie

Storm in de jaren dertig
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Een Duitse onderneming plaatst in 1934 een proefplaat van speciaal
geprepareerd ijzer die zes jaar aan de invloed aan zeewater en
lucht werd blootgesteld om de mate van oxydatie te meten.

Schilderwerk in  1942
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Exploitatie

Schoonmaken van de Pier in 1942

In 1938 was het wandeldek aan renovatie toe



70

Exploitatie 1961

Een tegenvaller voor Scheveningen was
in 1953 de bouw van een congresgebouw
buiten de badplaats, in de buurt van het
Gemeentemuseum. Scheveningen zocht
naar een nieuwe trekpleister, en dat werd
de Pier - het laatste grote werk van de EMS.
Reinder Zwolsman, eigenaar van Intervam,
de aannemer die de Pier gebouwd had,
begon in de loop van 1961 systematisch
aandelen EMS te kopen tegen een hoge
koers. Zwolsman zag wat in het bezit van
de EMS, die grote stukken grond bezat
die toeristisch ontwikkeld konden worden.
In 1962 kocht hij alle aandelen voor duizend
maal de nominale waarde. Alle aandeel-
houders, ook de Gemeente Den Haag,
verkochten hun aandelen.

Over Scheveningen had hij zeker ideeën,
maar die waren niet iedereen welgevallig.
De directeur van het Kurhaus, Adama
Zijlstra, schrijft dat Zwolsman “gefascineerd
door het succes van patates frites en
kauwgumneringen streefde naar een
snelle, geforceerde popularisering, zonder
ook maar een ogenblik acht te slaan op
het algemene beeld dat de badplaats te
zien gaf. Zo sloot hij op een moment
waarop dat financieel gesproken nog 

allerminst nodig was, het Palace Hotel 
om dit te kunnen verhuren als kantoor-
gebouw en het restaurant veranderde hij
in ‘Ober Bayern’!!!”(uitroeptekens van
Adama Zijlstra). 
In 1950 stelde Zwolsman ter gelegenheid
van het vijftig jarig verband tussen
Residentie Orkest en Maatschapij Zeebad
de EMS cultuurprijzen in, maar dat werd
ook niet overal serieus genomen.
“Zwolsman was kaufmännisch genoeg
om in te zien dat het aureool van het
Kurhaus als kunstinstituut bruikbaar was
als publiciteitsmedium voor het oppoet-
sen van zijn steeds meer verblekende
reputatie van ‘Onroerend goedmagnaat’.
Wellicht dacht hij hiermee ook een wit
voetje te krijgen bij de overheid.”, aldus
Adama Zijlstra.
Zwolsman wist het kapitaal van de EMS
te vergroten van 1,7 tot 60 miljoen gulden,
waarmee hij vooral investeerde in toeris-
tische objecten in binnen- en buitenland.
Dat geld stak hij niet allemaal in
Scheveningen. Al snel kwam hij in finan-
ciële moeilijkheden. De exploitatie van al
die zaken leverde onvoldoende op.
Daardoor had hij voor vernieuwingen en
verbeteringen steeds te weinig geld.
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Exploitatie

EMS-agenda en evenement in 

Oberbayern uit het huisorgaan van

de EMS, de EMS-koerier in 1964
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Exploitatie

Het vierde Piereiland

Omdat hij geen toestemming
kreeg voor uitbreiding van de Pier,
liet Zwolsman in 1964 een ponton
bouwen bij Verolme, volgens de
technologie die voor booreilanden
was ontwikkeld. “Als het Ministerie

van volkshuisvesting en bouw-
nijverheid geen vergunningen geeft
voor de bouw van amusements-
eilanden is dat in deze tijd alleszins
begrijpelijk, meende de heer
Zwolsman. Om dus geen beroep te
doen op het in ons land aanwezig
bouwpotentieel voor woning- en
utiliteitsbouw, werd de vervaardi-
ging van dit ponton opgedragen
aan de scheepsbouwsector, waar
de toestand nu eenmaal heel
anders ligt.”, meldde de EMS
Monitor
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De Pierprijs als thermometer van de

nationale economie

Hoewel de zaken goed gingen, probeerde
Zwolsman in 1963 de toegangsprijs van
twee kwartjes tot een gulden te verhogen.
Minister Andriessen van Economische
Zaken vaardigde een prijsbeschikking uit,
waarin hij bepaalde dat de prijs ƒ0,55
moest blijven. Op 11 augustus 1964 werd
daartegen beroep aangetekend.
In de jaren zestig was de overheid bezig
om via geleide loon- en prijspolitiek de
economie in evenwicht te brengen. 

De verhoging van de pierprijs en de prijs-
beschikking leidde tot een principiële 
discussie over dit soort overheidsmaat-
regelen. In het gezaghebbende vakblad
Economisch Statistische Berichten schreef
Prof. Dr. A. Heertje ‘Van Pierbeleid tot
prijsbeleid’:

“Samenvattend kan worden opgemerkt
dat de dialoog tussen minister Andriessen
en de heer Zwolsman over de pierprijs - en
de daarbij aansluitende herhaalde beschil-
dering van enkele pierborden - duidelijk
heeft gemaakt dat de heer Zwolsman
onvoldoende oog heeft voor de grenzen
die in een moderne samenleving aan het 

optreden van de ondernemer zijn gesteld.
Het streven naar maximale winst blijft,
maar als randvoorwaarden spelen de over-
heidspreferenties - die een democratische
gezindheid vooronderstellen - een belang-
rijke rol. Met het prijsbeleid is een nationaal
belang gemoeid. De gezamenlijke poging
onze economie weer in evenwichtige
banen te leiden is dan ook niet gediend
met het stoere gedrag dat dezer dagen
werd gedemonstreerd.”

Zwolsman tekende beroep aan en werd
begin 1965 in het gelijk gesteld. 
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Het plan voor een hoteltoren in plaats van het vierde Piereiland is nog in discussie
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In 1991 kocht het Van der Valk Concern de
verwaarloosde Pier voor een gulden.
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