
Juryverslag Mr. Jacques Dutilhprijs 2018 

 

Voor alweer de dertiende keer wordt dit jaar de Mr. Jacques Dutilhprijs voor het beste boek over de 

geschiedenis van Rotterdam uitgereikt, als eerbetoon aan mr. Jacques Dutilh.  

 

Zoals bekend zwaaide deze markante Rotterdammer in 1992 af als voorzitter van het Historisch 

Genootschap Roterodamum. Als dank voor zijn onvermoeibare inzet en passie voor de stad en haar 

levendige geschiedenis besloot de stichting Dutilh in 1992 te eren met de instelling van de 

tweejaarlijkse naar hem vernoemde prijs, waarvoor wij vandaag bijeen zijn. Naast een beeldwerk, 

ontworpen door kunstenaar Joep van Lieshout, ontvangt de winnende auteur een bedrag van 

zesduizend euro, dat beschikbaar wordt gesteld door de J.E. Jurriaanse Stichting.  

 

Voordat we onze keuzes en afwegingen bij deze dertiende Dutilhprijs zullen toelichten, wil ik eerst 

enige woorden wijden aan het proces van toekenning. 

 

Ook in deze periode kwam de jury onder mijn voorzitterschap diverse malen bijeen in de boekhandel 

van jurylid Arno Snoek aan de Meent. De andere leden van de jury waren Frank van Dijl, Eeva 

Liukku, Michiel van Ravesteijn en Patricia van Ulzen.  Paul van de Laar verliet in 2017 de jury en 

werd vervangen door historicus Sjaak van der Velden, geboren en getogen in Delfshaven. In datzelfde 

jaar verving Patricia van Ulzen Mark Hoogstad. Het secretariaat werd met nauwgezetheid en 

enthousiasme gedragen door Ingrid de Jager, hoofd collecties van Museum Rotterdam. Haar inzet en 

precisie droegen eraan bij dat de jury optimaal haar werk kon doen. 

 

Net als de voorgaande jaren ging de jury niet over één nacht ijs, als dat al mogelijk zou zijn. Weer 

hebben wij moeten constateren, en opnieuw doen wij dat met grote vreugde, dat de belangstelling voor 

de geschiedenis van onze stad groot is. De aanhoudende stroom van boeken en publicaties die stilstaan 

bij of inzoomen op het rijke en veelzijdige verleden van onze havenstad onderstreept dat Rotterdam en 

zijn inwoners een onuitputtelijke bron van inspiratie vormen. Het aanbod en de verscheidenheid waren 

andermaal groot: van biografieën tot detailstudies, van persoonlijke observaties tot rijk geïllustreerde 

vertellingen. 

 

Maar een grote kwantiteit betekent niet automatisch dat de kwaliteit hoog is, en dat bleek ook ditmaal 

het geval. Tal van historische boeken en publicaties die ons onder ogen kwamen bestempelden we tot 

‘aardig’, maar dat is geen kwalificatie voor een prijsuitreiking. Ze belandden op de grote stapel, die 

werd terugverwezen naar relatieve anonimiteit. Daarnaast waren er uiteraard talloze boeken die we 

niet eens ‘aardig’ willen noemen. Of omdat het schrijftalent van de auteur te wensen overliet óf omdat 

overduidelijk bezuinigd was op een kundig eindredacteur of vormgever.  



 

Of, en dat kwam ook voor, omdat het onderwerp zo uitputtend en gedetailleerd en academisch 

beschreven werd dat de jury zich genoodzaakt zag het boek uit te sluiten van verdere competitie. Zoals 

vastgelegd in de statuten, moet de publicatie goed, dat wil zeggen: leesbaar, zijn geschreven en dus 

niet alleen toegankelijk zijn voor vakhistorici. Ook geïnteresseerde leken moeten aan hun trekken 

komen. 

 

Dat is een van de onwrikbare criteria, net als de bepaling dat het boek voor een breed publiek 

geschreven moet zijn, niet door een groep auteurs geschreven mag zijn, een ruime verspreiding moet 

hebben en geen gedenk- dan wel opdrachtboek mag zijn. Uit de lange publicatielijst die het 

Stadsarchief de jury elk jaar ter beschikking stelt, kreeg de jury ook in 2016 en 2017 enkele bijzondere 

publicaties onder ogen, die we niet onvermeld willen laten.  

 

Een auteur die er niet voor terugschrok om niet minder dan de gehele stadsgeschiedenis toch weer fris 

en vooral heel levendig te vertellen voor een breed publiek is Han van der Horst met zijn boek Bruid 

aan de Maas. Maar ook Henk Maas verzamelde voor zijn boek over de geschiedenis van 75 jaar 

Maastunnel veel prachtig archiefmateriaal en bracht dat magnifiek bijeen in Onder de Tunnel Door. 

Een publieksvriendelijk en zeer compleet overzichtswerk voor alle Rotterdammers die een fascinatie 

hebben voor de Maastunnel.  

 

Tot slot een publicatie die zich moeilijk laat vergelijken met andere. 'Als beelden konden spreken' 

moet Gyz la Rivière gedacht hebben: in de graphic novel Rome'dam gaan Rotterdamse beelden en 

kunst in de openbare ruimte zélf het gesprek aan over de stad. La Rivière laat zien dat je helemaal niet 

naar Rome hoeft om je onder te dompelen in geschiedenis, want ook hier zit de stad nog vol tastbare 

vol sporen die verwijzen naar het verleden, als een Rotterdamse Da Vinci Code. 

 

Na vier bijeenkomsten besloot de jury om vijf boeken te selecteren, die in aanmerkingen komen voor 

de prijs. Dat zijn, in alfabetische volgorde: 

 

Peter Brusse, Onder de mensen. M.J. Brusse (1873/1941). Balans: 2017 

De oorsprong van de moderne journalistiek is in Rotterdam uitgevonden, zo zegt men wel eens. In dit 

boek vertelt Peter Brusse het verhaal over één van de grondleggers, zijn vader M.J. Brusse.  

Gerard Groeneveld, Frontstad Rotterdam. Vantilt: 2016  

Niet zomaar wéér een publicatie over de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Een getailleerd en 

leesbaar verslag van de meidagen in 1940 met waarin gebruik wordt gemaakt van vernieuwende 

historische bronnen.  



Jan Maliepaard en Jan Oudenaarden, DÁT IS PIETJE BELL! Het geheime leven van Chris van 

Abkoude. Pepper Books: 2017  

In hun zoektocht naar het leven van de auteur van Kruimeltje en Pietje Bell volgen de schrijvers hem 

naar Amerika waarheen hij evenals een van zijn deugnieten vertrok. 

 

Lodewijk Petram, De vergeten bankencrisis. Atlas Contact: 2016  

Een spannende thriller over een onderwerp dat opnieuw actueel is: een Rotterdamse bankencrisis in de 

jaren '20. 

 

Siebe Thissen, Beelden : Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940. Jap Sam Books: 2016 

Siebe Thissen beschrijft de unieke beeldencollectie van Rotterdam in een serie essays.  

 

De jury stond vervolgens voor de taak om uit deze vijf kandidaten de winnaar te kiezen. Dat ging 

gepaard met de nodige discussies zoals dat inderdaad hoort. Uiteindelijk viel de keuze op een boek dat 

we omschreven als `vernieuwend’, 'magnum opus', 'een meesterwerk' maar ook: 'een moordwapen' 

vanwege het formaat en gewicht. Het boek springt er uit van wege de zeer goed geschreven essays die 

ook in delen te lezen zijn, het vele beeldmateriaal en de mooie vormgeving. Het boek is uitputtend en 

laat goed detectivewerk zien. Het boek richt de lens op de geschiedenis van de stad via sculpturen. Het 

leert ons dat we leven in een stad met een uiterst bijzondere en unieke beeldencollectie en werpt een 

blik op de kraamkamer waarin ze tot stand zijn gekomen. Want elk beeld heeft zo zijn eigen 

levensgeschiedenis, waarin het de uitkomst blijkt van niet alleen artistieke motieven maar net zo goed 

van politiek en beleidsmatige besluiten. De kunstenaar laveert tussen de verschillende stakeholders die 

per periode veranderen.   

Omdat dit boek bovendien voldoet aan alle criteria die de jury bij de beoordeling pleegt te hanteren, 

adviseert de jury om de mr. Jacques Dutilhprijs 2018 toe te kennen aan het boek van Siebe Thissen, 

Beelden : Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940. 

        . 

 


