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HET HEDEN LEERT ONS 
HOE BELANGRIJK 
DE GESCHIEDENIS IS
Terwijl wij ons opmaken om het 75-jarig bestaan Roterodamum groots te vieren, vallen 
elders in Europa de bommen. Steden worden verwoest, mensen zijn ontheemd, familie-
leden gedood of vermist. Cynischer kan bijna niet. Wij kennen allemaal de beelden van 
de brandende stad, van mensen die tussen het puin van de Hoogstraat of de Laurens-
kerk lopen. Sommige van u hebben het bombardement van 14 mei zelf meegemaakt. 

De beelden uit Oekraïne roepen herinneringen op aan die dag. De verwoesting van 
onze stad was in 1947 aanleiding  voor het oprichten van het Historisch Genootschap 
Roterodamum door een groep vooraanstaande Rotterdammers, bestaande uit onder 
andere prof.mr. Louis Hijmans van den Bergh, mr Jacques Dutilh, dr. Friedrich Kossmann 
en de eerste voorzitter mr. Wilhelm Lichtenauer. Zij begrepen hoe belangrijk het is om 
de geschiedenis levend te houden, te leren van het verleden en erfgoed te bewaren. 

Nu 75 jaar later vieren wij op 25 juni met u, en alle Rotterdammers, jong en oud, onze 
verjaardag tijdens de Dag van de Rotterdamse geschiedenis. Familieleden, buren, col-
lega’s, kortom iedereen die geïnteresseerd in de geschiedenis van onze stad en het erf-
goed een warm hart toedraagt, is van harte welkom in de – voor de gelegenheid gratis 
toegankelijke - Laurenskerk. 

Ik hoop u te zien op 25 juni.
 
Ton Wesselink
voorzitter
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DAG VAN DE ROTTERDAMSE 
GESCHIEDENIS
25 JUNI IN DE LAURENSKERK 

ROTTERDAM IN DE EERSTE 
WERELDOORLOG SPIONNENHAVEN 
VAN EUROPA

ROTTERDAM STRIPSTAD
100 JAAR  STADSGESCHIEDENIS 
VERTELD VIA DE STRIP

HET ECHTPAAR VAN WIJNGAARDEN 
BOOT EN HUN STICHTING
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Roffa bij zessen
Hé ouwe stadsloot

stroom als de Koopgoot
baan je de avond in

Mensen doen bizzy
maken me dizzy

taxi's met tegenzin

Ik zal nooit eenzaam zijn
zolang als ik staar naar

Roffa bij zessen
zal ik gelukkig zijn

Elke dag dan zie ik dat volk 
voor mijn venster

de kilste killige avond blijft 
Roffa bij zessen fijn

Lenie ziet Sandra
Roffa Centraal ja

vrijdags na sluitingstijd

Maar ik ben een luilak
blijf in mijn zitzak

thuis is mijn uitgaanstijd

Waar ik nooit stressig blijf
zolang als ik staar naar

Roffa bij zessen
zal ik gelukkig zijn

Duizenden luitjes
klaar met hun uitjes

naar Roffa's metrolijn

Maar Sandra en Lenie
gaan over het water

zij vinden fietsen fijn

JAN ROT 25 DECEMBER 1957- 22 APRIL 2022

Uit de show OK Boomer van Jan Rot komt dit lied van 

The Kinks, geschreven door Ray Davies, vertaald van 

London 1967 naar Rotterdam van nu.

foto Ju
dith

 van
 G

ilst
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DE HEF, 
MODERNISTISCH 
LANDMARK VAN 
ROTTERDAM

In februari kwam het bericht naar buiten dat de Hef deels ont-
manteld zou moeten worden om een jacht van Jeff Bezos door 
te laten. De route naar zee van het schip, dat nog in aanbouw is 
op de werf van Oceanco in Alblasserdam, voert via de Noord, de 
Nieuwe Maas en de Koningshaven. Omdat de masten van het 
zeiljacht hoger zijn dan de 46 meter onder het opgehaalde val van 
de Hef, is de enige mogelijkheid het tijdelijk verwijderen van het 
brugdeel. Dit voornemen – de gemeente heeft nog geen vergun-
ning verleend – zorgde voor beroering bij én verdeeldheid onder 
de Rotterdammers. Vinden we werkgelegenheid het belangrijkste 
– Rotterdam als scheepsbouwstad – of geven we voorrang aan 
het verantwoord beheer van vooroorlogs historisch erfgoed, waar-
van Rotterdam al zo weinig heeft?

  Container-

schip onder en 

door Hef. foto Ben 

Wind

  De Hef, 1986. 

foto Maarten Laup-

man

  Onaangebro-

ken verpakking 

Hefbrug lucifers

1950-1970.

Collectie Museum 

Rotterdam

ling werd genomen en er nieuwe havens werden 
aangelegd, werd ook de noodzaak van een goede 
verbinding tussen de twee stadshelften steeds 
urgenter. Het treinverkeer, dat in Rotterdam 
aanvankelijk minder aandacht kreeg dan de tra-
ditionele scheepvaart, bleek daarnaast van het 
grootste belang voor de stad om de concurrentie 
in de transportsector het hoofd te bieden. In 1877 
werd de spoorverbinding door de stad, dat bestond 
uit een luchtspoor en twee spoorbruggen met een 
totale lengte van 2206 meter, in gebruik genomen. 
Door de toename van het scheepvaart-, het trein- 
en het personenverkeer voldeden de bruggen over 
de Koningshaven al snel niet meer. De spoorbrug, 
een draaibrug, had een doorvaartbreedte van 20 
meter, onvoldoende voor de in omvang toegeno-
men vrachtschepen. De naastgelegen Koninginne-
brug voor het wegverkeer kreeg de bijnaam ‘brug 
der zuchten’ vanwege de lange wachttijden aan de 
oevers.

De Hef heeft in zijn bestaan al verschillende stor-
men doorstaan. Bij het bombardement in mei 1940 
brandde de machinekamer uit en liep de bewe-
gingsinstallatie grote schade op. In 1978 raakte 
de brug zwaar beschadigd toen een nieuw schip 
van Nedlloyd te hoog bleek en het val ramde. In 
1993 riep het plan om de brug, die zijn functie als 
oeververbinding voor het treinverkeer tussen Breda 
en Rotterdam had verloren door de komst van de 
Willemsspoortunnel, te slopen zo veel weerstand 
op, dat ervan werd afgezien. Sinds 2000 is de brug 
een Rijksmonument. In 2017 werd een jarenlange 
restauratie afgerond en staat de brug (werkloos) te 
pronken aan de Koningshaven. Waarom koesteren 
we deze brug eigenlijk?

EEN NIEUWE SPOORBRUG
Toen in de tweede helft van de negentiende eeuw 
het gebied ten zuiden van de Maas in ontwikke-

DOOR ROMAN KOOT
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Plannen voor een nieuwe spoorbrug werden al in 
1912 gemaakt, maar het zou nog tot 1927 duren, 
voordat die gerealiseerd werd. Gekozen werd voor 
een hefbrug, zodat de breedte van de doorvaart ook 
grotere schepen zou kunnen doorlaten. Pieter Joos-
ting, ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen, 
ontwierp een brug bestaande uit twee heftorens, 
met daartussen een beweegbaar brugdeel, het zo-
genaamde val, dat met kabels omhoog en omlaag 
kon worden bewogen. Het was meteen de op een 
na hoogste hefbrug van Europa, na die in Rostov 
aan de Don.

In 1925 begon het werk aan de Koningshavenbrug, 
zoals de Hef eigenlijk heet. Het werd een behoorlij-
ke operatie, gezien de ingewikkelde constructie en 
het enorme gewicht van de torens, het val en voor-
al het hijsmechanisme, met maar liefst 48 stalen 
kabels en twee betonnen contragewichten. Boven-
dien moest het treinverkeer zo veel mogelijk door-
gang vinden tijdens de bouw. Na twee jaar bouwen 
stond er een brug, die zijn ‘[…] machtige torens 
ten hemel [hief] in een indrukwekkende stoutheid 
van techniek, waardoor daar het heele stadsbeeld 
wordt beheerst’, aldus M.J. Brusse. 

Met zijn 67 meter was de Hef het hoogste gebouw 
in de stad, aanmerkelijk hoger dan het Witte Huis 
van 42 meter of de 57 meter hoge toren van de 
Laurenskerk. Een puur functioneel bouwwerk, dat 
in zijn vorm en materialen direct refereerde aan de 
laadbruggen en kranen in de haven. Geen enkele 
versiering was aangebracht, geen enkele toevoe-
ging om de aard en de functie te verhullen. Hij be-
stond uit een open vakwerkconstructie van stalen 
binten en staven, die bij elkaar gehouden werden 
door tienduizenden klinknagels. Je zag de kabels en 
de contragewichten hun werk doen bij het stijgen 
en dalen van het val. Bijzonder en uniek was ook de 
keuze om de machinekamer in een van de torens te 
plaatsen, in plaats van op het val, zoals gebruikelijk 
was bij dergelijke bruggen.

Een functioneel bouwwerk als de Hef paste won-
derwel bij de werkstad Rotterdam. Geen fratsen en 
gedoe, gewoon doen wat nodig is. De nieuwe brug 

veraf of andersom – die van de schepen, van links 
naar rechts of van rechts naar links – en daartusse-
nin die van de brug zelf, van beneden naar boven 
en van boven naar beneden.’ (Ivens in gesprek met 
Hans Keller, VPRO gids 28 februari 1981, p. 15). Deze 
omschrijving leest al bijna als het script van de 
film die Ivens in krap drie maanden tijd draaide en 
die op 5 mei 1928 bij de Filmliga in Amsterdam in 
première ging. De elf minuten durende film is op-
gebouwd uit een groot aantal korte scènes vol be-
weging en contrast: mechanische onderdelen van 
de brug en een trein die worden afgetast, schaduw 
op het water, vluchtige stoom tussen hard staal, 
stijgend brugdeel en dalend contragewicht. 
De Brug werd met groot enthousiasme onthaald 
en wereldwijd vertoond. De film was de eerste 
avant-gardefilm van Nederlandse bodem. Joris 
Ivens had hiermee zijn kunstenaarschap bewezen, 
de Hef werd er onsterfelijk door. In het Algemeen 
Handelsblad van 6 mei 1928 schreef Chris de Graaf: 
‘Zijn film is […] ook een sober en statig loflied op 
het bouwwerk zelf’. Dagblad Het Volk zag in de film 
de synthese tussen twee uitingen van de moderne 

  Luchtfoto deel 

Noordereiland 

en Hef. Foto service 

Nederland Rotterdam

was een uiting van het moderne karakter dat de 
stad steeds meer kreeg, juist door die vele nuttige 
bouwwerken in en bij de havens. Rotterdam was 
trots op zijn industriële gebouwen en havenin-
stallaties, daarvan getuigen de vele foto’s in het 
populaire familieweekblad Groot Rotterdam in de 
jaren twintig en dertig. Ook de vorderingen van de 
bouw van de Hef werden goed bijgehouden in het 
tijdschrift. In de havenactiviteiten schuilde de ware 
schoonheid van de stad, niet zozeer in de smalle 
straatjes van de (toenmalige) binnenstad. Daarin 
onderscheidde Rotterdam zich wezenlijk van een 
stad als Amsterdam. 

MODERNISTISCH LANDMARK
Dat de Hef een landmark van het moderne Rotter-
dam werd, komt mede door de film De Brug, die 
Joris Ivens in 1928 maakte. Ivens, beginnend filmer, 
was gefascineerd door beweging en dynamiek en 
werd door architect Sybold van Ravesteyn gewezen 
op de Hef, omdat ‘[…] je op deze brug op zijn minst 
drie bewegingen gelijktijdig kon waarnemen. Die 
van de treinen, van hier naar daar, van dichtbij naar 

“Na twee jaar bouwen stond er een 
brug, die zijn ‘[…] machtige torens ten 
hemel [hief] in een indrukwekkende 
stoutheid van techniek, waardoor daar 
het heele stadsbeeld wordt beheerst.”

  Wandbord 

met gezicht op 

de Hef, 1928, 

opdrachtgever 

Jungerhans.

Collectie Museum 

Rotterdam

  Twee mannen 

op de Hef met 

uitzicht op de 

Koningshaven 

tijdens de bouw 

van de heftorens 

van de spoor-

brug. Rechts de 

Koninginnebrug. 

1926. Stadsarchief 

Rotterdam
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tijd: ‘[…] deze jonge Nederlander [is] over, tusschen, 
langs, onder, boven en door de groote Koninginne-
brug gekropen, om het leven van deze stalen reus 
te ontdekken, om zijn rhythme na te speuren, om 
de brug zelve te herscheppen, om te scheppen tot 
een modern beeld van moderne schoonheid’. 

LOU VLASBLOM
De Koningshavenbrug zou ook nog op een andere 
manier in de historie van de stad gemarkeerd wor-
den. Op zaterdagmiddag 14 januari 1933 klom de 
jonge arbeider Lou Vlasblom helemaal naar boven 
in de noordelijke toren, om van daar, van een hoog-
te van ruim zestig meter, in het koude water van 
de Koningshaven te duiken. Een uiterst riskante 
sprong, die door Vlasblom zorgvuldig was voorbe-
reid, en die hem – en de hefbrug – eeuwige roem 
zou opleveren. De lokale pers stortte zich erop, 
waarna het verhaal van de duik een eigen leven 
ging leiden, en in vele varianten werd doorverteld. 
Rotterdam was trots op Vlasblom, zijn daad was 
een uiting van moed en vakmanschap. Hij werd on- 
der grote belangstelling gehuldigd in Tuschinski’s 
Grand Theatre. Uit alle details blijkt dat hier spra-
ke was van koele berekening – Vlasblom was een 
ervaren zwemmer en duiker en wist wat hij deed. 
Koele berekening, daarvan was ook de brug zelf 
het product. En weerspiegelde dat ook niet het 
karakter van de zich snel ontwikkelende havenstad 
Rotterdam? Dat een dergelijke operatie wel degelijk 
een dodensprong kon zijn, bleek een week later, 
toen stadgenoot Jan Tabbernee de prestatie van 
Vlasblom probeerde te evenaren. Zonder koele be-
rekening, zonder voorbereiding en ervaring moest 
hij zijn sprong met de dood bekopen.

ROTTERDAMSE LITERATUUR
De Rotterdamse arbeider-schrijver Bertus Meijer 
beschrijft de duik van Vlasblom in zijn verhaal  
‘Salto Mortale’ (in: Ruwe diamant, Hilversum 1934) 
als een heroïsche daad in het kader van de klassen- 
strijd (en zet de werkelijkheid daarvoor naar zijn 
hand). De Hef komen we in het werk van tal van 

andere (Rotterdamse) schrijvers tegen. In de jaren 
dertig bijvoorbeeld bij de linkse schrijvers Jef Last 
en Leo Ott. De laatste typeert de brug als een aan-
klacht tegen armoede en onrecht:
‘[…] dat grootsche dichtwerk, geboren uit cijfers en 
staal: twee machtige, ontzaglijke stalen armen, zo 
op elken oever één, die in vertwijfeling ten hemel 
geheven zijn, en zoo om een beteren tijd smeken 
[…]’
(Leo Ott, De Haven, Bussum 1933)

In 1963 dichtte Cornelis Bastiaan Vaandrager een 
stuk zakelijker: 
‘Beweeglijk (de rivier)
en beweegbaar (de brug)
Busy (the river)
and movable (the bridge)
Beweglich (der Fluss)
und bewegbar (die Brücke)
Vloeiend Nederlands,
vloeiend Engels en
vloeiend Duits.’ 

Vaandrager, een van de ‘zestigers’, die zich samen 
met andere Rotterdammers als Hans Sleutelaar en 
Hans Verhagen verzette tegen de experimentele 
poëzie van de Vijftigers, en een kale, aan het dage-
lijkse leven ontleende taal hanteerde, echoot in zijn 
boek met schetsen en herinneringen De Hef (1974) 
Joris Ivens, als hij de brug beschrijft: 
‘De Hef is vol beweeglijkheid die ik begeer. […] De 
Hef zelf schept met grote vertikale bewegingen 
geweldige verscheidenheid van aktie: wentelende 

  Het spoor in 

de Hef. 

  Maquette 

van de Hef in 

Mini world. Foto 

collectie Rotero-

damum 

wieken, sidderende kabels. Studie (poëzie) in bewe-
ging?’ 
De beweging en dynamiek die Ivens liet zien en 
Vaandrager beschreef, leven alleen nog maar in de  
herinnering en in de kunst. Tegenwoordig staat de 
Hef, met geheven val, streng en statisch in het  
Rotterdamse stadslandschap, als een symbool van 
de zakelijke haven- en werkstad, dat tal van asso-
ciaties toelaat, maar ook gewoon bewonderd mag 
worden als een markant industrieel monument. 
Daaraan zal het superjacht van Jeff Bezos niets 
veranderen.

Literatuur
Arij de Boode en Pieter van Oudheusden, De ‘Hef’. Biografie 
van een spoorbrug, Rotterdam 1985.
Hansje de Reuver (en 33 Rotterdamse dichters), Hé, de Hef. 
Een kranige brug, Rotterdam 2000.
Roman Koot, ‘De Hef en het imago van de modernste stad van 
Nederland. Een brug tussen haven en avant-garde’, in: Marlite 
Halbertsma en Patricia van Ulzen (red.), Interbellum Rotter-
dam. Kunst en cultuur 1918-1940, Rotterdam 2001, pp. 20-44.
Siebe Thissen, De jongen die van de Hef dook, Rotterdam 2021.
[De Brug van Joris Ivens is in verschillende versies op internet 
(YouTube) te bekijken en tevens integraal opgenomen in de 
documentaire Over de brug die Hans Keller in 1981 maakte en 
die op NPO Start is te zien: https://www.npostart.nl/over-de-
brug/21-11-2008/VPRO_1131348] 

  Ets van de Hef 

door A. Wierenga

  De Hef vanaf 

de spoordijk. Foto 

Eric Scholten

  Omslag C.B. 

Vaandrager, De 

Hef, De Bezige 

Bij, Amsterdam 

1975.

  Het verwij-

deren van het 

val uit de Hef 

ten behoeve van 

renovatie. Foto Jan 

vd Schans 
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KOM 25 JUNI NAAR DE  LAURENSKERK 
B E Z O E K  D E  D A G  V A N  D E  R O T T E R  D A M S E  G E S C H I E D E N I S

Op 25 juni vieren we dat het Historisch 
Genootschap Roterodamum 75 jaar 
bestaat. De Laurenskerk is de plek om dit 
te vieren. Alle Rotterdammers zijn tussen 
10.30 en 17.00 uur van harte welkom, 
niet alleen de leden van Roterodamum, 
maar iedereen met interesse voor 
geschiedenis en met passie voor 
Rotterdam, jong en oud. 

RONDLEIDINGEN 
[OP MEERDERE MOMENTEN]
Over de Laurenskerk zelf is natuurlijk 
veel te vertellen en op deze bijzondere 
Dag van de Rotterdamse geschiedenis 
kunnen bezoekers met een gids mee de 
toren beklimmen, een rondgang langs 
de praalgraven of uitleg krijgen over de 
nissen waar de verschillende wereld- 
religies die in Rotterdam beleden wor-
den zijn uitgelicht. 

MARKT IN DE WANDELGANGEN 
10.30 - 16.00 UUR
In het zogenaamde schip van de kerk vind je allerlei kra-
men met informatie van organisaties die betrokken zijn 
bij de Rotterdamse geschiedenis en het erfgoed. Dus 
wil je meer informatie over de stad, objecten of boeken 
over Rotterdam of wil je horen over hoe alles gearchi-
veerd wordt dat te maken heeft met de geschiedenis 
van Rotterdam? Maak een rondje door de kerk.
Je kunt een workshop volgen over archiveren die wordt 
gegeven door een deskundige van het Stadsarchief, 
alles horen over het toekomstige Museum van de Stad, 
je kunt kennis maken met het Leeskabinet en Dig it Up 
vertelt meer over hun nieuwste vondsten uit Rotter-
damse kelders, Bas Romeijn toont zijn gerestaureerde 
filmvondsten en je kunt nog heel veel meer bijzondere 
ontdekkingen doen. Zie pagina 12 voor de lijst met 
deelnemers.

UITREIKING DUTILHPRIJS 
13.30 - 15.00 UUR
Om 13.30 start de prijsuitreiking voor het beste boek 
over Rotterdam van de afgelopen twee jaar. De nieuwe 
juryvoorzitter Abdelkader Benali zal de keuze van de 
jury toelichten waarna burgemeester Aboutaleb de 
prijs uitreikt aan de winnaar van 2022. Na een kort 
interview van Abdelkader Benali met de winnaar is er 
een borrel voor de genodigden. Er wordt ook afscheid 
genomen van Nelleke Noordervliet die na acht jaar als 
voorzitter het stokje heeft doorgegeven aan Abdelkader 
Benali. Zie pagina 12 voor de genomineerde boeken.

MUZIEK 
ORGEL [OP MEERDERE MOMENTEN] 
ROTTERDAMS SYMFONISCH 
BLAASORKEST 
12.00 - 13.00 UUR
Op meerdere momenten van de dag klinkt uit één van 
de orgels muziek van Bach, Bartok, Franck of Mozart. 
De orgels worden op deze speciale dag bespeeld door 
Roterodamum-lid Wytze Patijn, die daarbij begeleid  
wordt door zijn orgeldocent Wouter Blacquière, voor-
malig organist van de Paradijskerk op de Nieuwe 
Binnenweg. In de ochtend treedt het Rotterdams 
Symfonisch Blaasorkest op. Een gezelschap van onge-
veer 50 amateurmuzikanten uit Rotterdam-Zuid. 
Lees meer over hun geschiedenis op pagina 14.
 

LEZINGEN 
[OP MEERDERE MOMENTEN]
De viering van het 75-jarig jubileum wordt gedurende 
de dag opgeluisterd door verschillende lezingen voor 
een groter of kleiner gezelschap. Zo vertelt John Tholen, 
de conservator van de erfgoedcollecties van de Centrale 
Bibliotheek over de Erasmusboeken die ooit in de kerk 
lagen, onthult Matthijs Dicke meer details van het kin-
derboek Canon van de Rotterdamse geschiedenis en 
laat Eppo van Nispen unieke Rotterdamse beelden zien 
uit het archief van het Instituut voor Beeld en Geluid. 

FILMS EN LEZINGEN
[OP MEERDERE MOMENTEN]
Stichting Rotterdam is vele dorpen 
presenteert haar nieuwe korte film: de 
Dorpen van Rotterdam, die op die dag 
in première gaat. Gedurende de hele 
dag wordt deze film afwisselend met 
een lezing of de films van Bas Romeijn 
in een kleine ruimte getoond. 

MEER INFORMATIE
Het definitieve programma (inclusief 
tijden) vind je op roterodamum.nl en in 
de digitale nieuwsbrief. Ook via Face-
book en Instagram houden we je op de 
hoogte.

OPENING 
10.30 UUR
De opening vindt plaats in het koor van 
de kerk. Ton Wesselink, voorzitter van 
Roterodamum, heet iedereen welkom 
en het kinderkoor Prettig Weekend 
zingt een echt Rotterdams lied.
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levensverhaal recht doet door 
zijn enorme briefwisseling op 
de voet te volgen en de wor-
ding van zijn complete literaire 
erfenis te beschrijven. Ze toont 
hem als de sprankelende auteur 
van de Lof der zotheid en als 
brutale bijbelwetenschapper 
die het net zo hevig aan de stok 
kreeg met inquisiteurs als met 
Luther. Erasmus’ levensverhaal 
werpt licht op een bewogen 
tijdvak: een eeuw van felle 
humor en grof geweld, van 
religieus fanatisme en strijd voor 
intellectuele vrijheid. Deze rijke 
biografie maakt de actualiteit 
van geschiedenis invoelbaar.
Nooit kwam Erasmus geestiger, 
slimmer, scherper, dapperder, 
dwarser, bozer, banger en, in één 
woord, menselijker in beeld. En 
niet eerder werd Erasmus’ tijd 
levendiger voor het voetlicht 
gebracht dan in deze biografie.

DE KRALINGSE 
BUITENPLAATSEN 
VAN DE 16E TOT DE 21E 
EEUW, EEN VERGETEN 
ARCADIË 
door Robert J. Ligthelm     
Pictures Publishers  Woudrichem
Ingebed in Rotterdam ligt ooste-
lijk van het centrum de karak- 
teristieke wijk Kralingen. De 
rijke geschiedenis van Kralingen 
wordt bepaald door het parel- 
snoer van buitenplaatsen dat 
vanaf 1600 ontstond rondom 
het Kasteel van Kralingen. Van de 
meer dan 40 buitenplaatsen die 
er waren, resteren er nog slechts 
vijf. Dit vergeten Arcadië bepaalt 
sterk hoe het 21e-eeuwse Kralin-
gen eruit ziet. De buitenplaat-
sen hadden een aantal unieke 
kenmerken: de vervlechting 
van industriële activiteit met 
bewoning, de zeer sterke rol van 
immigratiefamilies, het feno-
meen ‘kwakelbruggen’ en ‘lease’ 
buitenplaatsen; alle elementen 
vinden hun plaats in dit boek. 
Dit boek presenteert de huizen, 
de families die er woonden en 
verhalen die zich achter de voor-
deur afspeelden. Voor dit boek 
is een rijke bron aan beeldma-
teriaal vergaard, vaak nog nooit 
eerder gepubliceerd. Veel huizen 

DE JONGEN DIE 
VAN DE HEF DOOK  
door Siebe Thissen     
Uitgeverij Meent
‘Dit is het verhaal van een jongen 
die het onmogelijke presteerde 
en op het nippertje aan de dood 
ontsnapte. Het is opgebouwd uit 
precies die elementen die heel 
lang geleden, ergens in de peillo-
ze diepte van de tijd, de geboorte 
van fictie mogelijk maakten: er is 
sprake van een bijzondere daad, 
van spanning en verlossing, en 
het publiek krijgt wat het wil: 
een held.’ – Siebe Thissen, histo-
ricus en filosoof. Op 14 januari 
1933, midden in de crisisjaren, 
dook de negentienjarige Lou 
Vlasblom van een bekende 
spoorbrug in Rotterdam. Hij zette 
zich af op de duizelingwekkende 
hoogte van 67 meter, maakte 
een lange duikvlucht met twee 
salto’s en kwam heelhuids in het 
water terecht. Talloze verslagge-
vers, columnisten en schrijvers 
probeerden zijn motieven te 
duiden, kenden een symbolische 
betekenis toe aan de sprong. Zo 
werd een stofwolk van hele en 
halve waarheden opgetrokken 
waarin een uniek stadsverhaal 
vorm kreeg: De jongen die van De 
Hef dook.

DEELNEMERS INFORMATIE-
MARKT IN DE WANDELGANGEN 
[1]  Stadsarchief Rotterdam
[2]  Maritiem Museum
[3]  Museum Rotterdam 40/45
[4]  OOKVOORJOU
[5]  Dig it Up
[6]  Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst
[7]  Belasting Museum
[8]  Boekhandel Snoek 
[9]  Scratch Books / Cross Comix
[10]  Roterodamum boeken
[11]  Roterodamum ledenwerving
[12] Platform Wederopbouw
[13] Vergeten Zaken
[14] Open Monumentendag
[15]  150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg
[16]  Maritiem Museum 
[17]  Leeskabinet
[18]  Vereniging de Lijn
[19]  Stichting RoMeO
[20]  Historisch Delfshaven
[21]  Museum Overschie
...... en nog veel meer

LEDENWERFACTIE: 
LID WERFT LID
Ken je iemand die ook geïnteresseerd is in 
erfgoed en de geschiedenis van Rotterdam? 
Je kunt een vriend, vriendin of familielid nu 
voor een aantrekkelijke prijs een halfjaar- 
abonnement cadeau doen.
Dit abonnement dat geldig is van 1 juni tot 
en met 31 dec 2022 kost in dit jubileumjaar 
maar 17,50.
 
Leden ontvangen het magazine de Kroniek, de 
nieuwsbrieven en het Rotterdams Jaarboekje 
en hebben toegang tot alle activiteiten die 
Roterodamum organiseert.
Aanmelden via de website
roterodamum.nl/lid-worden/

u i t r e i k i n g  d u t i l h p r i j s  

VAN LONGLIST  NAAR SHORTLIST
worden voor het eerst beschre-
ven. Dit boek geeft een unieke 
inkijk in het Kralingen van de 
voorbije eeuwen.

ROTTERDAM IN 
SLAVERNIJ  
door Alex van Stipriaan      
BOOM uitgevers Amsterdam
Rotterdam in slavernij vertelt het 
verhaal van tot slaaf gemaakte 
Afrikanen die de gedwongen 
oversteek naar de Amerika’s 
maakten, en laat zien wie in 
Rotterdam betrokken waren 
bij de slavernij. Dat blijken veel 
meer mensen geweest te zijn 
dan alleen de rijke kooplieden 
en regenten. En ook toen al was 
slavernij nier voor alle Rotter-
dammers iets vanzelfsprekends. 
Kritische stemmen hebben altijd 
geklonken, uit Rotterdam en ui-
teraard uit de kolonies, van bijna 
onzichtbaar (cultureel) verzet 
tot grootschalige vormen van 
opstand.
Dit boek onthult een onbekend 
stuk Rotterdamse geschiedenis. 
Het lokale perspektief laat zien 
hoe wijdvertakt de slavernijrela-
ties waren. Tegelijk toont het in 
detail hoeveel Nederland daarbij 
betrokken was en stelt het de 
vraag wat dat anno nu betekent.

Ook benieuwd wie de winnaar wordt van de prijs 
voor het beste boek over Rotterdam van de afgelo-
pen twee jaar? De winnaar ontvangt op 25 juni, op 
de Dag van de Rotterdamse geschiedenis, in de 
Laurenskerk de Dutilhprijs uit handen van burge-
meester Aboutaleb. 

De jury van de Dutilhprijs heeft 
het afgelopen kwartaal hard 
gewerkt om de longlist van 13 
boeken terug te brengen tot een 
shortlist van 4 boeken. Onder 
leiding van de nieuwe jury-
voorzitter Abdelkader Benali is 
uitgebreid gediscussieerd over 
de boeken, die een breed palet 
vertegenwoordigden van alles 
wat de afgelopen twee jaar ge-
publiceerd is over Rotterdam, 
Rotterdammers en Rotterdamse 
onderwerpen.

In alfabetische volgorde zijn dit 
de boeken die zijn uitgekozen 
door de jury om kans te maken 
op de Dutilhprijs 2022.

ERASMUS, 
DWARSDENKER   
door Sandra Langereis         
Uitgeverij de Bezige Bij, 
Amsterdam
Erasmus is een van de grootste 
auteurs van Nederland en Bel-
gië, en zelfs van heel Europa. 
Hij verpersoonlijkt de overgang 
van de middeleeuwen naar de 
moderne tijd. Zijn betekenis voor 
de literatuur- én wetenschapsge-
schiedenis is immens. Erasmus’ 
duizenden brieven over onder-
werpen als gewetensdwang en 
drukpersvrijheid hebben niets 
aan zeggingskracht ingeboet.
Het grootste deel van Erasmus’ 
leven en werk bleef tot nu toe 
onderbelicht. Sandra Langereis 
is de eerste biograaf die zijn 

25 JUNI
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Euterpe was een van de negen muzen uit de Griek-
se mythologie en was in het bijzonder de muze van 
de fluitspeler. Het vaandel van de vereniging be-
vindt zich in de collectie van Museum Rotterdam.
De ambitie die spreekt uit de naam van arbeiders-
muziekvereniging Excelsior werd zowel muzikaal 
als in omvang waargemaakt: in korte tijd groeide 
dit gezelschap van 17 naar ruim 60 leden. Onder 
leiding van dirigent Flip Jordaans maakte het gezel-
schap buitenlandse orkestreizen.
De Tweede Wereldoorlog maakt abrupt, maar ach-
teraf bezien gelukkig tijdelijk, een einde aan de 
ontwikkeling van de beide orkesten: de repetitie-
lokalen werden verwoest of bezet en instrumenten 
verdwenen. Van spelen kwam lang niets maar de 
orkesten bleven desondanks wel bestaan.
In de jaren na de oorlog ontstond steeds meer sa-
menwerking tussen de beide orkesten en in 1954 
kwam het tot een heuse fusie. Door het optimis-
me van de Wederopbouw bloeide het orkest in de 
jaren 60 als nooit tevoren. Onder invloed van de 
vernieuwingsdrang in die tijd moest de ouderwets 
aandoende naam arbeidersmuziekvereniging eraan 
geloven. Het werd Harmonie Orkest Excelsior. 

De periode van groei en bloei voor muziekvereni-
gingen vlakte in de loop van de jaren 70 af. Dit 
leidde opnieuw tot een fusie, ditmaal met de in 
1909 opgerichte Rotterdamse Harmonie Kapel. Het 
gezelschap ging verder onder de naam Harmonie-
kapel Excelsior, totdat in 1993 het orkest zijn hui-
dige naam kreeg. En zoals de naam al aangeeft, 
veranderde ook het karakter definitief van harmo-
nie naar een orkest dat symfonische blaasmuziek 
speelt en niet meer op straat loopt. 
Anno 2022 is het RSB een bloeiend orkest met een 
kleine 50 leden en een modern eigenzinnig reper-
toire. Sinds januari 2021 zijn we zelfs weer ‘terug 
op zuid’ waar we erg gelukkig zijn met onze repeti-
tieruimte in muziekgebouw De Schalmei.

Bij het uitzoeken van de muziek voor 25 juni, heeft 
het orkest zich laten inspireren door de geschie-
denis van Rotterdam aan de Maas. Met werk van 
Gershwin, Buckley, Dvorak, Roost en Barnes geven 
zij hun impressie. Nieuwsgierig welke stukken pre-
cies? Kom dan vooral luisteren!

2002-2022 20 jaar Voedselbank

  

2002-2022 20 jaar Moord op Pim Fortuyn

 

1997-2022 25 jaar Maeslantkering

1992-2022 30 jaar Kunsthal

1982-2022 40 jaar De Peperklip

1972-2022 50 jaar Internationaal 

Film Festival Rotterdam

1957-2022 65 jaar Het Ding van Naum Gabo

1947-2022 75 jaar Roterodamum

 

1942-2022 80 jaar Maastunnel

1937-2022 85 jaar De Kuip

 

1937-2022 85e geboortejaar Coen Moulijn

1927-2022 95 jaar De Hef

1922-2022 100 jaar Het Witte Paard

  

1902-2022 120 jaar Excelsior

 

1872-2022 150 jaar Nieuwe Waterweg

 

1672-2022 350 jaar Rampjaar

1647-2022 375e geboortedag Pierre Bayle

1622-2022 400 jaar beeld Erasmus 

(Hendrick de Keyser)

1922-2022 100e geboortedag Reus van Rotterdam

JUBILEA IN 2022

LIDA VERINGMEIER

OPTREDEN OP 25 JUNI VAN 12.00 TOT 13.00 UUR 

De naam Rotterdams Symfonisch Blaasorkest stamt uit 
1993, maar de geschiedenis van het Rotterdams Symfonisch 
Blaasorkest gaat uiteindelijk terug tot twee verschillende 
muziekverenigingen die aan het begin van de 20e eeuw 
waren opgericht: Euterpe op 2 september 1907 en Arbeiders-
muziekvereniging Excelsior in 1913.

DE GESCHIEDENIS VAN ROTTERDAMS 
SYMFONISCH BLAASORKEST       

Frits Gronert, 

trombonist 

Rotterdams 

Symfonisch 

Blaasorkest.

foto Mario Elshout
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verzameld. Deze inlichtingen werden dan naar mili-
taire hoofdkwartieren in Frankrijk en het hoofdkan-
toor in Londen gestuurd, zodat ze voorbereid waren 
op Duitse offensieven. De haven van Rotterdam 
was al belangrijk voor de oorlog, omdat iedereen er 
gebruik van mocht maken. Uiteindelijk maakte dit 
van Rotterdam niet alleen een haven voor goederen 
en handel, maar ook een haven voor spionnen en 
hun geheimen. 

SPIONNENMAGNETEN 
De grootste spelers in Rotterdam waren de Duit-
sers, de Britten en de Rotterdamse politie. Hoewel 
ze niet altijd wisten wat de ander deed, wisten ze 
wel van elkaars aanwezigheid. Uitvogelen wat de 
ander dan wel precies aan het doen was, was dan 
ook een belangrijk onderdeel van spionage. De 
Nederlandse overheid, en in Rotterdam de politie, 
moesten een balans zien te vinden tussen spio-
nage en neutraliteit. De vechtende grootmachten 
konden namelijk niet uit het land gezet worden, 
want dat zouden ze niet pikken. Ook kon het spi-
oneren niet zomaar voortgaan, want dat konden 
de vijanden niet van elkaar accepteren. Ze zouden 
Nederland kunnen beschuldigen van het slecht 
handhaven van de neutraliteit, of erger, van partij-
digheid. Beide scenario’s riskeerden dus ruzies met 
beide vechtende partijen. En als Nederland neu-
traal wilde blijven, was zo’n ruzie het laatste wat 
mocht gebeuren. Zo werd Rotterdam het toneel 
van spionage, verraad en geheime complotten. Alle 
partijen hadden hun eigen prioriteiten en motiva-
ties, maar ze deelden één doel: niet aan het kortste 
eind trekken.

Neutrale landen trokken in de Eerste Wereldoorlog 
veel spionnen, want het verzamelen van geheime 
inlichtingen was dé manier om de onbeweeglijke 
oorlog toch in het eigen voordeel te trekken. De-
nemarken en vooral Zweden zijn bekend voor hun 
rol in het smokkelen van Lenin naar Tsaristisch 
Rusland, maar Zwitserland en Nederland waren de 
echte spionagecentra. Beide landen lagen strate-
gisch tussen alle vechtende partijen in. Zwitserland 
lag ingesloten tussen het Duitse Rijk, Oosten-
rijk-Hongarije, de Derde Franse Republiek en Italië. 
Nederland lag pal tussen Engeland en Duitsland 
in en grensde bovendien aan het bezette België, 
waar het westfront lag. De haven van Rotterdam 
was ook een uniek voordeel voor spionnen in Ne-
derland. Niet alleen was dit een directe verbinding 
met zowel Engeland als het Ruhrgebied, het hart 
van de Duitse oorlogsindustrie, maar er liepen ook 
genoeg potentiële informanten en rekruten rond. 
Van matrozen en schippers tot circusartiesten en 
werklozen, allemaal waren zij geschikt voor een 
carrière als spion. 

DUITSE MARITIEME BELANGEN
Het was consul-generaal Carl Gneist die achter de 
Nachrichtenarbeitung im Admiralstab zat. Omdat 
deze naam ook voor Duitsers een tongbreker was, 
werd deze naam voor de geheime dienst afgekort 

naar ‘N’. Vanuit het hoge, chique Witte Huis in Rot-
terdam werden Nederlandse rekruten tegen goede 
beloning naar Engeland gestuurd. Ook Nederlandse 
matrozen konden een centje bijverdienen door de 
Duitsers in te fluisteren welke Britse schepen zij 
hadden gezien op zee. Op deze manier konden de 
Duitsers hun maritieme aanvallen uitstippelen. 
Hoewel Carl Gneist de leiding had, stal Hilmar 
Gustav Johannes Dierks de onzichtbare show. Hij 
was beroepssoldaat aan het westelijke front van de 
oorlog, maar werd gerekruteerd voor een spionage-
missie naar Groot-Brittannië. Hoewel deze missie 
mislukte, kreeg hij de smaak te pakken en werd in 
1914 actief voor N in Rotterdam. Onder de valse 
naam Richard Sanderson rekruteerde en trainde 
hij in zes maanden vijftien geheim agenten. Veel 
van deze agenten werden getraind om te doen wat 
Dierks zelf niet was gelukt. Zo werden zeelieden 
Heicke Janssen en Willem Roos als sigarenverkopers 
naar Southampton en Edinburgh gestuurd. Via 
ansichtkaarten stuurden ze gecodeerde berichten 
die leken op sigarenbestellingen, maar eigenlijk in-
formatie over Britse oorlogsschepen bevatten. Uit-
eindelijk werden deze ansichtkaarten onderschept 
door Britse postbedrijven, omdat ze naar het nep-
bedrijf Dierks & Co werden gestuurd. Dit bedrijf 
werd al een tijd verdacht van Duitse spionage door 
de Britten, maar de werkelijke reden dat de valse 

ROTTERDAM IN DE 
EERSTE WERELDOORLOG, 
DE SPIONNENHAVEN 
VAN EUROPA  
Hoewel Arie Hougee wel vaker over de Schelde voer met zijn 
vissersschip, was het deze keer anders. Nu stond alles op het spel. 
In de voering van zijn jas zat belangrijke informatie verstopt waar 
de Britten handenwringend op zaten te wachten in Rotterdam. 
Informatie van het Belgische verzet over het transport van Duitse  
legers waarmee ze het tij van de oorlog wilden keren, want de 
fronten waren onwrikbaar. DOOR LISE VISSER

  Propaganda- 

prent matroos, 

datum onbekend. 

foto HH/Spaarnestad 

Photo via eerstewereld-

oorlog.nu

  Prentbrief-

kaart van de 

Rijnhaven, circa. 

1914, anonieme 

auteur, Stadsarchief 

Rotterdam

Arie Hougee was geen spion in hart en nieren, en 
hij had eigenlijk ook niks in de Eerste Wereldoorlog 
te zoeken. Nederland was immers neutraal. Toch 
smokkelde hij belangrijke informatie van het Belgi-
sche verzet naar het Britse spionagehoofdkwartier 
in Rotterdam. Zonder gevaar was dit niet, want 
hij werd door Duitsers betrapt in België en is in 
december 1917 gefusilleerd in Keulen. Hij was niet 
de enige Nederlandse spion die werd vermoord 
vanwege spionage voor Engeland. Er waren ook 
Nederlanders die spioneerden voor Duitsland en 
Nederlanders die spioneerden voor Nederland. Dit 
spioneren gebeurde onder andere in Den Haag en 
aan de grens met Duitsland en België, maar met 
name in Rotterdam. Na de oorlog schatte “C”, de 
chef van de Secret Service in London, dat zo’n 70% 
van alle Geallieerde inlichtingen in Rotterdam zijn 
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sigarenverkopers door de mand vielen, was Britse 
smaak. Op de plekken waar zij namelijk zogenaamd 
sigaren verkochten, had de bevolking een voorkeur 
voor pijproken en sigaretten. Op een zaterdagavond 
in mei 1915 werden beide spionnen opgepakt door 
de Britse politie. Hoewel ze hard hun best deden 
om vol te houden dat ze sigarenverkopers waren en 
slechts veel ongeluk hadden met hun verkoop, wer-
den ze toch terechtgesteld in de Tower of London. 
Dierks werd niet lang daarna opgepakt voor zijn rol 
in verscheidene nepbedrijven die spioneerden in 
Groot-Brittannië, want Dierks & Co bleek maar één 
van de velen te zijn. Toen de Nederlandse politie 
hem vroeg naar zijn beroep tijdens zijn verhoor was 
zijn enige antwoord: “handelaar in de breedste zin 
van het woord.” Hoewel hij was opgepakt, hoefde 
Dierks niet veel te vrezen. De politie zat misschien 
nog wel in een lastiger parket dan hij, want ze kon-
den een Duitse spion niet zomaar straffen zonder 
problemen met N te riskeren. Dierks is uiteindelijk 
tot één jaar celstraf veroordeeld in Den Haag en 
is tot aan zijn dood in 1940 spion voor Duitsland 
gebleven.  

URANIUM STEAMSHIP COMPANY
Ook de Secret Intelligence Service van Groot-Brit-
tannië had interesse in Rotterdam. Hun vestiging 
bevond zich aan de Boompjes 76c, een chic, impo-
nerend rijtjeshuis aan de Maas, met de Uranium 
Steamship Company als dekmantel. Richard Tinsley 
was hier sinds 1910 directeur en regelde goedkope 
trans-Atlantische reizen voor arme Europeanen. 
Tinsley was een opportunistische zakenman met 
twijfelachtige morele waarden en dat had als ge-
volg dat hij in 1911 de eerste buitenlander was die 
als ongewenst vreemdeling uit Nederland werd 
gezet. Hij werd door de Rotterdamse rivierpolitie 
betrapt bij het illegaal naar binnen smokkelen 
van Joods-Russische immigranten. Misschien leek 
dat op dat moment voor Tinsley het einde van zijn 
loopbaan in Rotterdam, maar het was slechts een 
voorproefje. Door Britse diplomatieke druk op het 
Nederlandse koningshuis mocht Tinsley eind dat-
zelfde jaar weer terug naar Nederland en zijn baan 
als directeur hervatten. 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd 
Tinsley’s Uranium Steamship Company geconfis-
queerd door de Britse overheid voor het vervoer 
van troepen. Tinsley werd gerekruteerd door MI5 
om het Britse spionagehoofdkwartier in Rotterdam 
te bestieren vanuit de Boompjes met de Uranium 
Steamship Company als dekmantel. Met “T” als 
codenaam probeerde hij een spionnennetwerk in 
Duitsland en in België te onderhouden. Met name 
in het begin van de oorlog stuurde MI6 Nederland-
se spionnen naar Duitsland. Deze Nederlanders 

waren vaak werkloos of hadden behoefte aan avon-
tuur, maar hun verhaal eindigde regelmatig aan 
het verkeerde eind van Duitse geweerlopen. De MI6 
verlegde hierna zijn focus op het Belgische spiona-
genetwerk. Het belangrijkste was het smokkelen 
van rapporten over Duits legertransport naar het 
Westfront. Hiervoor werden vaak Nederlandse koe-
riers gebruikt die rapporten van Antwerpen naar 
Rotterdam smokkelden tussen hun gebruikelijke 
handelswaar, onder wie Arie Hougee. 

Een andere manier waarop de MI6, en dan met 
name Tinsley, inlichtingen over Duitsland verzamel-
de was chantage. De Nederlandse handel bleef ook 
tijdens de oorlog belangrijk, maar een aantal be-
drijven beproefden hun geluk op de Duitse zwarte 
markt, waar veel winst te halen was. Ze verhandel-
den en smokkelden illegale waren over de Duitse 
grens. Tinsley hield de namen van al deze bedrijven 
bij in “The Black Book”. Als vertegenwoordigers 
van de bedrijven hem geen informatie gaven over 
Duitsland, of niet hielpen met het smokkelen van 
Britse spionnen, verklikte hij hen aan de Nederland-
se politie en zouden ze gestraft worden voor het in 
gevaar brengen van de Nederlandse neutraliteit. 

DE ROTTERDAMSE POLITIE EN GSIII
De eerste moderne Nederlandse inlichtingendienst, 
Sectie III van de Generale Staf, werd één maand 

voor het uitbreken van de oorlog opgericht. Het 
hoofdkwartier van de Generale Staf bevond zich 
aan het Lange Voorhout op nummer 7 in Den 
Haag, maar Sectie III kreeg niet veel later een eigen 
pand op nummer 52. De GSIII had als hoofdtaak 
om informatie over de legers van Duitsland en 
Groot-Brittannië te verzamelen en analyseren om 
een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de oorlog, 
maar ze waren ook bezig met contraspionage. Op 
deze manier hoopte Nederland de neutraliteit te 
kunnen beschermen. De inlichtingendienst bestond 
in 1914 nog uit één man, maar groeide in 1918 uit 
tot een organisatie met vijfentwintig medewerkers 
én een verbond met de Nederlandse politie. Zo’n 
verbond was nodig, want er waren een aantal pro-
blemen waar de GSIII tegenaan liep. 

Ten eerste was spionage vaak niet strafbaar. Zolang 
er geen criminele dingen werden gedaan, was spi-
onage legaal. Ook was het bewijzen van criminele 
spionage in een rechtszaal vaak te moeilijk. Er wer-
den natuurlijk wel spionnen opgepakt en gevangen 
gezet, zoals Johannes Dierks van N, maar dat was 
voor één jaar. De klassiek Hollandse oplossing voor 
dit probleem was een gedoogbeleid. In de prak-
tijk hield dat in dat arrestatie en verhoor de enige 
straffen waren die een gewone spion te vrezen had 
en er deals gemaakt werden met de buitenlandse 
geheime diensten. De deal hield in dat, als de Duit-

se en Britse inlichtingendiensten de GSIII inlichtin-
gen gaven over elkaar, en ze alles legaal hielden, ze 
rustig door mochten spioneren. Dit betekende dat 
er actief contact moest zijn tussen de GSIII en de 
buitenlandse inlichtingendiensten, zodat die zich 
aan de deal hielden. 

Daar kwam bij dat Nederland, en met name Rot-
terdam, overspoeld werd met deserteurs. Deze 
deserteurs moesten in de gaten gehouden worden 
en ook worden verhoord. Niet alleen hadden ze 
veel waardevolle informatie over de oorlog aan het 
front, maar ze zwierven ook rond op zoek naar werk 
en dat konden ze makkelijk vinden bij de geheime 
diensten van Duitsland of Engeland. Deserteurs 
waren zelfs zo’n belangrijke bron van informatie 
dat Duitsland zelfs spionnen stuurde die zich 
voordeden als deserteur om valse inlichtingen te 
verspreiden. 
De politie was hard nodig voor het arresteren en 
verhoren van potentiële spionnen en deserteurs, 
maar werden ook gebruikt voor contraspionage en 
het onderhouden van de deals met de buitenlandse 
geheime diensten. Het waren de agenten die per-
soonlijke relaties aangingen met spionnen en in-
formanten om waardevolle inlichtingen te krijgen. 
Omdat Rotterdam veel spionageactiviteit had, was 
het de politie daar die uiteindelijk het meest actief 
was in het oprollen en bestrijden van spionage. 
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EEN ONWAARSCHIJNLIJKE 
VRIENDSCHAP
De vriendschap tussen inspecteur François van ’t 
Sant en Richard Tinsley was zo’n persoonlijke relatie 
tussen agent en informant. Van ’t Sant zat nog niet 
lang bij het politiekorps van Rotterdam, maar had 
zich in een korte tijd opgewerkt van schrijver voor 
de gemeentepolitie tot hoofd van de rivierpolitie. 
In 1914 werd hij gerekruteerd door de GSIII voor 
het onderhouden van de banden met de Britse en 
Duitse inlichtingendiensten in Rotterdam, zodat die 
hun deal met de GSIII zouden nakomen. 
Als opportunistische, slinkse zakenman had Tinsley 
weinig tegen een goede deal. Daar kwam bij dat 
hij Van ’t Sant al kende. Ze woonden allebei op de 
Heemraadsingel en het was Van ’t Sant die in 1911 
het rapport van Tinsley’s arrestatie voor mensens-
mokkel heeft geschreven. Dit moet ook hun eerste 
ontmoeting zijn geweest, want Van ’t Sant had de 
naam van zijn toekomstige buurman op zijn Neder-
lands als “Tinsly” geschreven. 

Hoewel het contact tussen Van ’t Sant en Tinsley 
onderdeel was van het Nederlandse gedoogbeleid, 
zou het uitgroeien tot een vriendschap die veel 
meer zou gaan betekenen voor het succes van de 
Rotterdamse politie en de GSIII in de contraspiona-
ge. Niet alleen stuurde Van ’t Sant namens Tinsley 
geheim agenten aan, maar Tinsley betaalde deze 
ook. Tussen 1914 en 1920 heeft Van ’t Sant 25.000 
pond gekregen om geheim agenten te kunnen be-
talen. Deze samenwerking was niet voor niks, want 
zowel de GSIII als de SIS wisten ervan en hechtten 
waarde aan de inlichtingen die het opleverde, maar 
het paste niet bij de Nederlandse neutraliteit en 
moest dus strikt geheim gehouden worden. Dat 
is niet gelukt, want er gingen geruchten rond over 
Van ’t Sant die hem beschuldigden van corruptie. 
Ook werden er chantagepogingen gedaan. In 1916 
kreeg de Rotterdamse officier van justitie een brief-
je van een oud-rivierpolitieagent waar op stond: 
‘Als ik geen werk kan vinden, dan vallen er verschil-
lende menschen met mij en wel de hoofdcommis-
saris, Van ‘t Sant en Tinsley. Van ‘t Sant spioneert 
met Tinsley en de hoofdcommissaris moet dat 
weten’.
Gelukkig voor Van ’t Sant was de officier van jus-
titie óók zijn buurman en wist hij precies hoe de 
zaakjes tussen de GSIII en de SIS in elkaar staken. 
Van ’t Sant solliciteerde in dat jaar naar de functie 
van hoofdcommissaris in Utrecht en, met een goe-
de aanbeveling van de officier van justitie en zijn 
indrukwekkende cv, kreeg hij de baan. Vanuit zijn 
nieuwe woonplek zette hij de samenwerking met 
Tinsley voort tot het einde van de oorlog. 

OPLOPENDE SPANNINGEN
De spanning tussen de geheime diensten kon in 
Rotterdam hoog oplopen en het werd niet alleen 
Van ’t Sant wel eens te heet onder de voeten. N was 
vanaf het begin al niet overtuigd van de manier 
waarop Nederland omging met de aanwezigheid 
van de buitenlandse geheime diensten, en dan 
met name de deal die bij het gedoogbeleid kwam 
kijken. “Gij Hollanders zijt toch slimme menschen 
om op zoo goedkope wijze een inlichtingendienst 
te organiseren,” aldus een geheim agent van N. Ook 
de media waren op de hoogte van de aanwezigheid 
van spionnen in Rotterdam en hielden de situatie 
scherp in de gaten. 
In 1916 maakte de Telegraaf, een pro-Britse krant, 
bekend dat Tinsley een geheim agent was. Omdat 
Tinsley een Brit was, was het waarschijnlijk een 
concurrerende Britse intelligentiedienst die hem 
heeft verraden. Toch probeerden de Duitsers ge-
bruik te maken van de situatie en eisten ze van de 
Nederlandse overheid dat Tinsley uit het land werd 
gezet. Uiteindelijk is dat niet gelukt, omdat Tins-
ley’s rol al algemeen bekend was in Rotterdam en 
hij de belangrijkste buitenlandse vestiging van de 
SIS runde. Tinsley kon daarom tot 1923 zijn positie 
in Rotterdam houden, maar niet iedereen had dat 
geluk. Rotterdam werd steeds drukker met spion-

nen en geheime diensten. De dreiging van ontmas-
kering werd steeds groter en daarom verruilden 
veel spionnen Rotterdam voor Den Haag, onder wie 
Hilmar Dierks. Hij was voor de operatie van Willem 
Roos en Heicke Janssen al verhuisd, omdat ook hij 
ontmaskering riskeerde. 
Omdat Nederland een gedoogbeleid tegenover 
spionage voerde, was het niet hun leven waarvoor 
de spionnen in Rotterdam hoefden te vrezen. Al-
thans, niet zolang ze in Nederland en uit vijandelijk 
gebied bleven. De spionnen die naar Engeland of 
Duitsland gestuurd werden, hadden wel veel te 
vrezen, en verraad lag overal op de loer. Zo is Arie 
Hougee verraden door zijn Belgische minnares. 
Wanneer een spion in een oorlogvoerend land werd 
opgepakt was executie vaak het gevolg. Aangezien 
deze spionnen vaak vanuit Rotterdam werden aan-
gestuurd, was het belangrijk dat de Rotterdamse 
spionagekopstukken niet ontmaskerd werden. An-
ders konden ze hun geheimen, die anderen fataal 
konden worden, niet meer verborgen houden. 

BEWEGING
De spanning was snijdend, als aan het echte front. 
Net zoals de soldaten in de loopgraven wisten 
spionnen ook niet waar de oorlog ze zou brengen 
en of hun missies wel het risico waard waren. 

Toch was de spionnenwereld ook een wereld van 
verschil. De geheime diensten in Rotterdam wa-
ren veel dynamischer dan het front. De effecten 
ervan waren groot, want in 1918 werd Van ’t Sant 
door Duitse viceconsul Heinrich Alfred Bösenick 
benaderd, omdat hij contact wilde met Tinsley 
over vredesonderhandelingen tussen Duitsland 
en Groot-Brittannië. Ook is uit onderzoek naar de 
inlichtingen die de GSIII heeft verzameld, gebleken 
dat Nederland, ondanks zijn neutrale status, een 
gedetailleerd en vaak kloppend beeld van de Eer-
ste Wereldoorlog had. Waar de soldaten jarenlang 
vochten in loopgraven en misschien een paar meter 
per keer wisten te veroveren, waren de geheime 
diensten in Rotterdam constant in beweging en 
werd de stad een broeiend, bewegend spionage-
centrum in een verder onbeweeglijke oorlog. 
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Natuurlijk waren er al eerder 
strips verschenen in Nederlandse 
kranten. Maar dat waren meest-
al uit het buitenland gekochte 
feuilletons die daar furore ge-
maakt hadden. Pas met de komst 
van Nieuwe Oostersche Sprookjes 
van Henk Backer is er voor het 
eerst een Nederlandse tekenaar 
die in vaste dienst van een krant 
een stripreeks gaat tekenen. Het 
wordt algemeen erkend als het 
eerste echte begin van de strip 
in ons land. Al snel worden deze 
sprookjes hernoemd naar de 
twee hoofdfiguren: Achmed en 
Yoebje.

Net als in Amerika, is ook in Ne-
derland de strip van oorsprong 
bedoeld om de krant van de 
volgende dag te verkopen. De 
Rotterdamse striptekenaar 
Martin Lodewijk, bekend van 
Agent 327 en Storm, zegt hier-
over: “Iedere dag een stukje ver-
der in het verhaal zodat mensen 
de krant bleven kopen. Het repe-
terende karakter zorgde voor een 
grote schare trouwe fans die wil-
de weten hoe het verhaal verder 
ging en dus niet kon wachten op 
de krant van de dag erop. Ik ben 
er dan ook van overtuigd dat de 
strip helemaal niet bedoeld was 
voor kinderen. Het was een ma-
nier om commentaar te leveren 
en dat was bepaald geen kinder-
stuff. En die kinderen kochten 
de krant natuurlijk ook niet, dat 
deden de volwassenen.”

DOOR SANDER GRIP

r o t t e r d a m  s t r i p s t a d ,  1 0 0  j a a r  s t r i p s  i n  d e  s t a d

DE GESCHIEDENIS VAN DE 
STAD VERTELD VIA DE STRIP

De strip, als medium geboren in de Verenigde Staten, kreeg in Rotterdam 
vaste voet aan de grond: op 15 oktober 1921 publiceerde de Rotterdamse 
stripmaker Henk Backer zijn eerste strip in vaste dienst in het Rotterdam-
sch Nieuwsblad. Sindsdien trekken onze stad en de strip samen op. De strip 
toont de ontwikkeling van de stad en met de ontwikkeling van de stad 
groeit de strip mee. Met het monumentale naslagwerk Rotterdam Strip-
stad, 100 jaar strips in de stad brengen Gers!-hoofdredacteur Sander Grip 
en Cross Comix artdirector Theo Seesing deze geschiedenis nu tot leven.

Henk Backer krijgt een ware 
sterrenstatus als hij in 1923 
stopt met Achmed en Yoebje, en 
daarvoor in de plaats komt met 
de strip Tripje en Liezebertha. In 
Amerika was er begin twintigste 
eeuw een strijd tussen kranten 
om de beste strips van de beste 
stripmakers en in Nederland ont-
staat iets soortgelijks in de loop 
van de jaren twintig.
Naar moderne standaarden is 
deze nieuwe strip wellicht wat 
suf en sloom – en vrouwonvrien-
delijk bovendien want Lieze- 
bertha is het nogal dommige 
vriendinnetje van Tripje. Maar 
de verhalenreeks wordt zo’n 
doorslaand succes dat er bij de 
verkoop van een eerste verzame-
lalbum bereden politie aan te 
pas komt om de toegestroomde 
menigte Tripje-fans in bedwang 
te houden. Daarnaast raken ook 
allerhande Tripje-parafernalia 
in trek bij het grote publiek en 
Backer zelf treedt soms op in een 
Tripjekostuum.

VAN SUPERMAN TOT 
TOM POES
De verhalen van Henk Backer 
vormen slechts het begin van de 
lange geschiedenis die de strip in 
ons land doormaakt. In het Inter-
bellum, de periode tussen beide 
wereldoorlogen, zet Marten 
Toonder zijn eerste schreden als 
tekenaar. De op het Noorder- 
eiland geboren Toonder is een 
grootheid die lang de Nederland-

Bij de verkoop 
van een eerste 
verzamelalbum 
moet er bereden 
politie aan te pas 
komen om de 
toegestroomde 
menigte 
Tripje-fans in 
bedwang te 
houden.

  Jasper Rietman, De 

Rotterdam, Rotterdam 

op de Tekentafel, 

2021. 

  Henk Backer, eer-

ste aflevering van de 

Nieuwe Oostersche 

Sprookjes, Rotter- 

damsch Nieuwsblad, 

15 oktober 1921. 

  De allereerste 

aflevering van De 

wonderlijke geschie-

denis van Tripje, ook 

wel bekend als Tripje 

en Liezebertha; Henk 

Backer, Rotterdamsch 

Nieuwsblad 19 mei 

1923.



24 25

se stripscene domineert. Maar 
ook de opa van Joe Shuster, die 
samen met zijn maatje Jerry  
Siegel de bedenker van Super-
man is, heeft zijn roots in Rotter-
dam. Hij begint in 1912 bioscoop 
Imperial in de Hoogstraat.
Wie aan Toonder denkt, kan trou-
wens niet om de Tweede Wereld-
oorlog heen. Het gebruik van uit 
de Verenigde Staten ingekochte 
strips wordt door de bezetter 
in de ban gedaan. Gek genoeg 
ontstaat daardoor juist ruimte 
voor Nederlandse stripmakers. En 
Toonder is een van de tekenaars 
die emplooi vinden in de krant. 
In 1941 vervangt zijn Avonturen 
van Tom Poes en Ollie B. Bommel 

mee ook zijn medewerkers kon 
vrijwaren van de Arbeitseinsatz.
Vooral zijn werk voor De Tele-
graaf werd veroordeeld, al stopt 
hij hier als een SS’er op 1 oktober 
1944 de leiding over de krant 
krijgt. Na Dolle Dinsdag raakt 
Toonder sowieso actief betrokken 
bij het verzet als hij voor Dick 
van Veen een pand huurt in de 
Spuistraat in Amsterdam en daar 
Hulpstudio 2 Marten Toonder 
Films vestigt.
In werkelijkheid gaat De Algeme-
ne Vrije Illegale Drukkerij (DAVID) 
hier ondergrondse bladen als Vrij 
Nederland en kranten als Trouw 
en Het Parool drukken. Ook het il-
legale satirische tijdschrift Metro 
rolt aan de Spuistraat van de per-
sen. Toonder tekent spotprenten 
voor het blaadje die in niets lij-
ken op zijn vermaarde strips. Zijn 
broer Jan Gerhard verzorgt de 
redactie. De meer cynische kijk 
op deze verzetsdaad is uiteraard 
dat Toonder een verzetskrant 
ging maken toen de oorlog daar 
eenmaal veilig genoeg voor was. 
Sowieso verschenen de meeste 
edities pas ná de oorlog.

UIT LIJDEN ONTZET
Direct na de oorlog is de teneur 
van de strips die verschijnen veel 
vrolijker. Dan overheerst vooral 
de opluchting van de bevrijding 
en pakken stripmakers de pen op 
om te spotten met de bezetter. 
Bas Schuddeboom – een van de 
mensen achter Comiclopedia, een 
encyclopedie over de vaderlandse 
stripgeschiedenis – merkt hierbij 
subtiel op dat veel uitgaven die 
direct na de oorlog verschijnen 
worden geantedateerd om de 
heldhaftigheid van de makers ca-
chet te geven. De bezetter ín de 
oorlog een hak zetten is immers 
veel gevaarlijker dan wanneer je 
dit ná de capitulatie doet.
Bijzonder fraai zijn de prenten 
die Ton van Tast, pseudoniem 
van de Rotterdamse stripmaker 
Anton van der Valk, vervaardigt 
in het oorlogsprentenboek 1945 
ons land uit lijden ontzet. Onder 

de prachtig allitererende titel De 
Daverende Dingen Dezer Dagen 
verbeeldt hij niet alleen de saam-
horigheid onder de bezette be-
volking maar ook de ontberingen 
die zij ondergaan heeft tijdens 
de bezetting. Zo valt er te lezen: 
“Van trompetnarcissen, zemelen 
en ander spul werd ons brood 
gebakken, dat meer en meer in 
omvang afnam.”

Intrigerend zijn ook de meer dan 
dertig platen die gemaakt wor-
den door tekenaar Wim van der 
Valk voor een gedenkboek dat de 
Binnenlandse Strijdkrachten na 
de oorlog laten maken. Volgens 

is niet erg accuraat overigens, 
want de juichende menigte staat 
op de daken van het centrum 
te kijken naar de Britse vliegtui-
gen die overvliegen en broden 
droppen. De droppings vonden 
in werkelijkheid natuurlijk in het 
noorden van de stad plaats.

EXPOSITIES
Met de toenemende populariteit 
van de strip in de jaren zestig en 
zeventig neemt de aandacht voor 
de strip ook toe. Het leidt in  
Rotterdam tot liefst vier grote 
exposities in de jaren zeventig. 
Drie van die tentoonstellingen 
vinden plaats in het legendari-

de Mickey Mousestrips van Walt 
Disney in de Telegraaf. Toonder 
waagt zich niet aan politieke sta-
tements. Al gebruikt hij in Tom 
Poes en de Laarzenreuzen wel een 
metafoor toe die in de oorlog va-
ker te zien is: de laars als subtiel 
symbool voor de onderdrukkende 
bezetter.
Toonder wordt wel verweten dat 
hij heulde met de vijand, maar 
dat is later rechtgezet. Zo heeft 
hij de film Tom Puss und das Ge-
heimnis der Grotte gemaakt bij 
het niet-nazistische filmbedrijf 
Degeto uit Duitsland om onder 
een verbintenis met het fascis-
tische Nederland Film uit te ko-
men. Zelf stelde hij dat hij daar-

officiële advertenties uit die tijd 
werd het boek gemaakt door 
“topmenschen der illegaliteit 
waarvan de netto opbrengst der 
gehele 1e druk bestemd is voor de 
nabestaanden van de slachtof-
fers der Duitsche terreur.” In het 
boek is door middel van fraaie 
fullcolour tekeningen aandacht 
voor de hoogtepunten van het 
verzet. Op ten minste een van de 
platen is Rotterdam pontificaal 
in beeld gebracht tijdens “Het 
vreed(t)zame bombardement 
van Rotterdam op 29 april 1945 
door de R.A.F.”, de bekende voed-
seldroppings om de ergste hon-
ger in de stad te lenigen. De plaat 
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sche Lijnbaancentrum. Dit Lijn-
baancentrum, zwevend boven 
de drukste winkelstraat van onze 
stad, is onderdeel van een be-
weging die bepalend geweest is 
voor de wijze waarop de kunstpo-
dia en -instellingen in onze stad 
nog altijd werken. Van 1970 tot 
1984 was dit het experimentele 
kloppend expositiehart van de 
Rotterdamse Kunststichting. Het 
was in niets een sacrale tempel 
maar juist lekker laagdrempelig, 
met open vizier en naar buiten 
gericht. De glazen overbrugging 
van de Lijnbaan is er ideaal voor: 
door het glas kun je vanaf de 
straat, mits dat vermaledijde 
winkelende publiek weg wil kij-
ken van de koopjes natuurlijk, de 
kunst al zien. Hoe uitnodigend 
wil je het hebben? Het werk dat 
dit winkelend publiek op twee 
van de stripexposities te zien 
krijgt, is bepaald niet voor tere 
zieltjes trouwens. In de glazen 
kunstgalerij viert de promiscuï-
teit van de striptekenaar hoogtij.
Heel bijzonder is de ontdekking 
van de expositie naar aanleiding 
van het 25-jarig ambtsjubileum 
van koningin Juliana, die gehou-
den werd op het Schouwburg-
plein. De dertig panelen van de 
expositie – het werk van de illus-
tere Rotterdamse tekenaars  
Martin Lodewijk, Jan Kruis en 
Fred Julsing, gemaakt door 
studenten van de Willem de 
Kooning Academie – waren ver-
loren geraakt. En het verhaal van 
de tentoonstelling zelf was in de 
vergetelheid weggezakt. In het 
boek Rotterdam Stripstad komt 
ook deze bijzondere tentoonstel-
ling weer tot leven.

ROTTERDAMSE 
STRIPTEKENAARS
Zo meandert het boek Rotterdam 
Stripstad door de decennia sinds 
1921. Het staat stil bij de rol die 
de strip in de wederopbouw-
kunst van de stad speelt. Het 
toont de innige band die de strip 
in het begin had met erotische 
lectuur, op het moment dat het 

vooral de tweedehandswinkels 
in de stad waren die stripboeken 
aanboden. Het laat zien hoe ook 
de voetbalstrip zijn roots in  
Rotterdam heeft – die eerste 
Nederlandse voetbalstrip was 
dus niet Kick Wilstra van Henk 
Sprenger, zoals de hele wereld 
denkt, maar Koos. Door stripma-
ker Piet Deunhouwer in 1948 tot 
leven gewekt in het Rotterdamse 
stripblad Ketelbinkiekrant.

Sander Grip schrijft het verhaal 
van de ontwikkeling van de stad 
en de strip aan de hand van de 
prachtigste anekdotes, inter-
views en brononderzoek in de 
archieven van de stad en de strip-
wereld. Theo Seesing heeft er 
geweldige stripbeelden en uniek, 
soms verloren gewaand foto- 
materiaal bij gevonden.
Honderden panels sieren Rotter-
dam Stripstad, een monniken-
werk waarvoor Theo Seesing heel 
wat uren heeft doorgebracht in 
verschillende archieven. Naast 
het uitgebreide geschiedkundige 
essay heeft Sander Grip zestien 
stripmakers uit de stad geïnter-
viewd. De tekenaars zijn gefo-
tografeerd door de Rotterdamse 
fotograaf Marieke Odekerken.
Tot slot hebben vier jonge talent-
volle tekenaars een kort beeld-
verhaal gemaakt; omdat de strip 
anno 2022 niet dood is maar 
springlevend. Nieuw talent staat 
te trappelen om de wereld te ver-
overen. Zo is Rotterdam Stripstad 
een onmisbaar naslagwerk voor 
iedereen die van strips houdt en 
die Rotterdam een warm hart 
toedraagt.

Rotterdam Stripstad
Sander Grip & Theo Seesing
Eerste druk maart 2022 (uitgeverij 
Cross Comix)
Tweede druk mei 2022 (uitgeverij 
Scratch Books)
978-94931-665-47, 244 pagina’s, 
€ 34,95
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GEUZENBERICHT
De Geuzen is de eerste verzetsgroep van Nederland, 
opgericht door Schiedammer Bernard IJzerdraat op 
15 mei 1940. Woedend is hij na het bombardement 
op Rotterdam van 14 mei, hij pakt een vel papier 
en schrijft het eerste Geuzenbericht. Het bericht 
wordt verspreid, gekopieerd en verder verspreid. Er 
komt een tweede bericht:

“We weten wat ons te wachten staat. (…) Onze 
jonge mannen zullen worden gedwongen elders 
te gaan werken voor de overweldiger. We krijgen 
spoedig een nieuwe Alva met Bloedraad en Inqui-
sitie (of een Quisling). Maar de Geuzenactie zal 
ons geleidelijk organiseren en eenmaal zullen wij, 
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Op 13 maart 1941, rond 12.00 uur, worden achttien 
ter dood veroordeelde Geuzen uit hun cel gehaald, 
ze hebben net een bord met rode kool op. Even later 
staan ze in de spreekkamer van het Oranjehotel en 
daar zien ze een groep mannen op hen wachten: 
enkele hoge Duitse officieren, gevangenispredikant 
Gerrit Bos en de aanklager van het Geuzenproces.

D E  G E U Z E N ,  D E  E E R S T E  V E R Z E T S G R O E P  V A N  N E D E R L A N D

VIER ROTTERDAMSE GEUZEN 
ONDER DE ‘ACHTTIEN DOODEN’

DOOR HJALMAR TEUNISSEN, STADSARCHIEF VLAARDINGEN

Drie mannen, eigenlijk jongens, worden vervolgens 
met barse stem naar voren geroepen onder wie 
Rotterdammer Bill Minco. Gratie, ze krijgen gratie 
omdat ze nog minderjarig zijn. “Wat ik op dat ogen-
blik dacht weet ik zelf niet meer,” zegt Bill Minco in 
1997. “Ik herinner mij alleen dat ik mij omdraaide 
naar Dirk Kouwenhoven en hem hulpeloos aankeek. 
De andere jongens werd medegedeeld dat zij des 
avonds om half vijf gehaald zouden worden en dat 
de executie om half zeven zou plaatsvinden.”1

De Duitsers houden vast aan het aantal van acht-
tien doden: drie Februaristakers moeten de plaats 
van de drie minderjarigen innemen. Achttien do-
den, wat dichter Jan Campert inspireert tot het 
maken van ‘Het lied der achttien dooden’. 

evenals in de Tachtigjarige Oorlog, onze vrijheid 
heroveren.”2

Al snel groeien de Geuzen uit tot een grote ver-
zetsbeweging met honderden leden in onder meer 
Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, maar zeker ook 
in Rotterdam. En dat laatste is bij veel mensen  
onbekend. De Geuzen? Die zaten toch alleen in 
Vlaardingen? Waarschijnlijk is dat misverstand 
ontstaan door de jaarlijkse uitreiking van de  
Geuzenpenning in de Grote Kerk van Vlaardingen, 
de onderscheiding voor personen of organisaties 
die zich inzetten voor mensenrechten. En dat ter-
wijl er onder de gefusilleerde Geuzen nota bene 
vier Rotterdammers zitten: Leendert Keesmaat, 
Dirk Kouwenhoven, Leendert Langstraat en Frans 
Rietveld. Maar wat hebben ze bij de Geuzen ge-
daan, valt dat te achterhalen?

BRONNEN
De bronnen om deze vragen te beantwoorden zijn 
lastig te gebruiken. In de verslaglegging van het 
Geuzenproces (24 februari tot 4 maart 1941) staan 
de activiteiten van de vier gefusilleerde Rotterdam-
se Geuzen gedetailleerd beschreven. Maar zijn deze 
ook betrouwbaar? Bij de keiharde verhoren is niets 
ontziend geweld gebruikt waarbij twee Geuzen 

zelfs zijn doodgeslagen. Hoe zo’n verhoor kon ver-
lopen, heeft Rotterdammer Bill Minco na de oorlog 
beschreven. Twee dagen lang is hij op het Binnen-
hof verhoord: zonder slaap, zonder eten en zonder 
drinken.

“Ze sloegen me met hun vuisten in het gezicht en 
zetten me daarna in een kleine kast. Hier moest ik 
rechtop staan, in het pikkedonker natuurlijk. Het 
duurde een eeuwigheid voor ze me eruit haalden. 
Ik kreeg weer slaag en werd toen midden in het 
felle licht gezet. Toen begon een kruisverhoor (…). 
Ik deed zo nu en dan (als het me te pas kwam) of ik 
hun Duits niet goed verstond, zodat ik de gelegen-
heid kreeg om na te denken. Toen ik verder bleef 
fantaseren en zij dat doorkregen, sloegen ze mij 
met een hondenzweep.”3

De processtukken kun je dus niet zonder meer ge-
bruiken: sommige Geuzen hebben toen misschien 
bekend om van de mishandelingen af te zijn.  
Gelukkig heeft Harry Paape in 1964 met veel 
oud-Geuzen gesproken voor zijn boek ‘De Geuzen’. 
Verder weten we dankzij het boek van Bill Minco 
meer over de Rotterdamse Geuzen en de laatste 
uren van ‘de achttien’. Daarnaast zijn de aanmel-
dingslijsten bewaard gebleven van Expogé Vlaar-
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dingen-Maassluis, de vereniging van ex-politieke 
gevangenen. Deze lijsten zijn kort na de oorlog 
gemaakt waarbij aspirant-leden aan een ballo-
tagecommissie moesten vertellen wat zij in de 
oorlog hadden gedaan. Omdat deze lijsten enkele 
maanden na de Bevrijding zijn opgesteld en veel 
oud-Geuzen elkaar goed kenden, vergroot dit de 
betrouwbaarheid aanzienlijk.4

Uit de combinatie van die lijsten, procesverslagen 
en verhalen van Geuzen die de oorlog wisten te 
overleven komen de volgende verzetsdaden naar 
voren: het verspreiden van de Geuzenberichten 
en andere illegale uitgaven, wapenbezit en spio-
nage. Ook hebben ze sabotage gepleegd zoals het 
doorknippen van telefoondraden van het Duitse 
luchtafweergeschut.

En dat laatste valt de Duitsers al snel op. Zo worden 
in Vlaardingen politieagenten en inwoners ver-
plicht om deze draden bewaken. Bovendien moet 
de burgemeester van Vlaardingen een oproep in de 
krant plaatsen waarbij hij een beloning van 1.000 
gulden uitlooft voor de gouden tip die tot aanhou-
ding leidt.5

Ook Leendert Keesmaat heeft, in Rotterdam, meer-
dere telefoondraden doorgeknipt, wat bijvoorbeeld 
blijkt uit een verslag van het Geuzenproces: “De 
sabotagegroep Rotterdam Noord- onder bevel van 
de beklaagde Keesmaat, verwoestte in november 
1940 de lichtkabel van de zoeklichtbatterij rondom 
Rotterdam op verschillende plaatsen zodanig, dat 
de zoeklichten gedurende de Engelse aanval op 
Rotterdam die de daarop volgende nacht uitge-
voerd werd, niet in werking konden treden.”

Daarnaast heeft Keesmaat op 21 oktober 1940 
geprobeerd om de elektrische installaties van de 
zoeklichten in het Vroesenpark met TNT op te bla-
zen, samen met zijn broer Willem uit Dordrecht en 
George den Boon uit Lekkerkerk. De sabotageactie 

mislukt, de lont is te vochtig. “Was het gelukt dan 
zouden ook de bomvrije schuilplaats van de man-
schappen in de lucht zijn gevlogen,” wordt gesteld 
tijdens het proces.

Keesmaat is verder ook in contact gekomen met 
mede-Rotterdammer Dirk Kouwenhoven die vol-
gens Minco de commandant was van de Rotter-
damse Geuzen. Kouwenhoven zorgt ervoor dat er 
kaarten komen van het Duitse afweergeschut, de 
schijnwerpers en de opslagplaatsen van brandstof.6

WILTON FIJENOORD
Een van de plekken waar veel Geuzen zijn gerekru-
teerd, is bij de Schiedamse werf Wilton Fijenoord. 
Daar vinden we de twee andere Rotterdammers 
die later op 13 maart 1941 zijn gefusilleerd. Frans 
Rietveld is bij Wilton slijper, hij is in augustus 1940 
bij de Geuzen gekomen via Vlaardinger Jan Smit. 
Volgens de processtukken zou Rietveld opdracht 
hebben gekregen om in Rotterdam Zuid verzets-
groepen op te richten. Daarnaast zou hij platte-
gronden, foto’s en schetsen van militaire objecten 
en troepenverplaatsingen hebben overhandigd aan 
Arij Kop, de leider van de Vlaardingse Geuzen. 

Eén van die militaire objecten zouden benzinede-
pots van de Wehrmacht in de Rotterdamse wijk 
Hillesluis zijn geweest.
Rietveld zou ook Leendert Langstraat, machine-
bankwerker bij Wilton, hebben gerekruteerd. 
Langstraat verdeelde volgens de aanklacht de  
Geuzenberichten en hij gaf informatie door over 
munitiedepots en troepenverplaatsingen in Rotter-
dam.   

De Geuzen kunnen vanaf de start op 15 mei 1940 
maandenlang hun gang gaan, niemand wordt 
ontmaskerd ondanks de uitgeloofde beloning van 
1.000 gulden. Maar dan vertelt een Geus in ver-
trouwen aan zijn broer over het bestaan van de 
Geuzen. Die vertelt het door aan een vriend en deze 

begint erover tijdens een schaakpartij in Arnhem. 
Dat gesprek wordt opgevangen door een NSB’er die 
het op zijn beurt weer aan iemand anders door-
geeft totdat het uiteindelijk bij de Duitsers belandt.
De eerste arrestatie vindt plaats op 19 november 
1940 bij Wilton Fijenoord. Eén voor één vallen de 
dominosteentjes om. Leendert Keesmaat wordt  
op 25 november opgepakt, Frans Rietveld op  
29 november; voor Dirk Kouwenhoven en Leendert  
Langstraat valt het doek op 2 december 1940.

Op 24 februari 1941 om 10.30 uur staat het viertal 
voor de Duitse president van de Krijgsraad, samen 
met 39 andere mannen. Leendert Keesmaat ver-
klaart: “Ik ben nooit anti-Duits geweest vroeger. 
In de oorlogsdagen heb ik van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat geholpen met het vervoeren en 
verzorgen van gewonden, ook van Duitsers. Maar 
toen ik gezien had hoe de Duitse luchtmacht eerst 
het ziekenhuis kapot gooide en daarna de gehele 
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binnenstad van Rotterdam verwoestte ben ik al wat 
Duits is gaan haten als niets anders ter wereld.” 
Voor de rechter ligt het bewijsmateriaal op houten 
banken, waaronder springstoffen die tijdens huis-
zoekingen zijn gevonden. Een week later is hij er 
al uit en krijgen de 43 Geuzen het vonnis te horen. 
Achttien keer horen de Geuzen ‘veroordeeld tot de 
dood’. Hoger beroep is niet mogelijk, zegt de rech-
ter. Wel kunnen ze een gratieverzoek indienen.

Onder de achttien doodvonnissen zitten vijf Rotter-
dammers.
Leendert Keesmaat (29 jaar, Doezastraat 25a). 
Veroordeeld voor spionage, Feindbegünstigung, 
sabotage en verboden wapenbezit. 
Dirk Kouwenhoven (34 jaar, Zeilmakerstraat 14). 
Spionage en Feindbegünstigung.
Leendert Langstraat (31 jaar, Frans Bekkerstraat 
99c). Spionage, verboden wapenbezit en Feind- 
begünstigung.
Frans Rietveld (36 jaar, De La Reystraat 102).
Spionage en Feindbegünstigung.

Rotterdammer Bill Minco hoort ook hoe hij ter dood 
wordt veroordeeld. “Toen de rechter mijn doodvon-
nis voorlas bleef ik met onbewogen gezicht voor 
hem staan,” zegt Minco in 1997. “Hij dacht dat ik 
het niet had verstaan en gaf de dolmetscher (tolk, 

HT) opdracht het vonnis voor mij te vertalen. Ik was 
hem echter voor en zei dat ik het heel goed ver-
staan had. Innerlijk was ik wel niet zo kalm, maar ik 
wou natuurlijk niets laten merken.”7

Op 13 maart 1941 krijgen de achttien Geuzen te 
horen of ze gratie krijgen. Ze hebben allemaal goe-
de hoop, dat hebben ze ook naar huis geschreven. 
Maar drie van de achttien mannen krijgen gratie 
onder wie Minco en Willem Keesmaat, de broer van 
Leendert Keesmaat. Minco: “De tonelen die zich af-
speelden zijn niet te beschrijven. Men zag de broers 
Keesmaat voor het laatst met elkaar spreken. De 
een werd doodgeschoten, de ander was begena-
digd. De meesten waren erg moedig. Dirk Kouwen-
hoven, met wie ik altijd had samengewerkt, had de 
nodige galgenhumor en zei dat een Javaanse hem 
eens had voorspeld dat hij niet oud zou worden en 
dat het mens nog gelijk gekregen had ook.”8

Om half vijf ’s middags worden vijftien Geuzen en 
drie Februaristakers uit hun cellen gehaald. Minco: 
“Voordat zij weggevoerd werden riepen de jongens 
nog goedendag. Ik hoorde hen een psalm zingen, 
en het was afgelopen. Ik heb toen eerst eens flink 
uitgehuild en toen een mof kwam vragen of ik niet 
blij was met mijn begenadiging heb ik hem de wa-
terkruik voor zijn voeten gesmeten.”9

De achttien mannen worden in de duinen bij de 
Waalsdorpervlakte doodgeschoten en naamloos 
begraven. 
Een groot deel van de andere gevangengenomen 
Geuzen, zo’n 156 mannen, wordt op 7 april 1941 
naar concentratiekamp Buchenwald overgebracht. 
Negentien Rotterdamse Geuzen hebben de kampen 
niet overleefd.10

Na de Bevrijding worden de lichamen van de 
Geuzen op aanwijzingen van de Duitsers opgegra-
ven waarna ze op verschillende plekken in Neder-
land plechtig worden herbegraven. Daar worden 
ze elk jaar met ere herdacht. De Geuzen, de eerste 
verzetsgroep van Nederland.

Noten
1 Minco, Bill, Koude voeten, begenadigd tot levenslang  

(Nijmegen, 1997), pag. 41.
2 Paape, Harry, De Geuzen (1965), pag. 16.
3 Minco, Koude voeten, pag. 30.
4 Het archief van de Landelijke Vereniging van ex-politieke 

gevangenen, afdeling Vlaardingen/Maassluis berust in 
Stadsarchief Vlaardingen (archiefnr. 0466, inv.nr. 14). Het 
algemene archief van Expogé wordt bewaard in het NIOD.

5 Nieuwe Vlaardingsche Courant, 13 september 1940.
6 ‘Joods verzetsman ontsnapte aan Duits doodvonnis,’ Marja 

Verbraak in: Nieuw Israelitisch Weekblad (3 mei 1985).
7 Minco, Koude voeten, pag. 38.
8 Minco, Koude voeten, pag. 41-42.
9 Minco, Koude voeten, pag. 42.
10  Overwater, A.M., De Rotterdamse gevallenen van het verzet 

1940-1945 (Barendrecht, 1997), pag. 16. Het gaat om: Arie 
J.P. van Driel, Nicolaas J. Driessen, Leendert H. Hoek, Cornelis 
van der Jagt, Adrianus de Keizer, Arie Klootwijk, Jan van 
der Kooij, Jacob Louwerens, Karel C. Molenaar, Arie Mout, 
Arie Nuis, Maarten M. Poley, David Post, Willem de Ronde, 
Cornelis Schippers, Leendert Sintmaartensdijk, Lambertus 
Westerhuis, Johannes J. van Woezik en Jacobus J. van Wijk.
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Vergeten Zaken gaat op zoek naar de verhalen die 
bij de winkel, zaak of bedrijf horen. Zo brengen ze 
in beeld welke vergeten zaken er waren in Rotter-
dam. Hoe de sociale cohesie was in vervlogen tij-
den. Op elke hoek van de straat zat wel een winkel. 
Winkels die we nu ‘speciaalzaken’ noemen, waren 
toen heel gewoon, de groenteboer, de kruidenier, 
de kaaswinkel. Ze duiken in de archieven en praten 
met oud-winkeliers, nabestaanden of wie maar iets 
weet van de ondernemer. En met eventuele nieuwe 
ondernemers natuurlijk!

PAREL 
Soms moet je goed langs de schreeuwerige uit-
hangborden heen kijken om de oude benamingen 
te kunnen ontdekken. Na het bombardement 
van het centrum in 1940, kregen de overgebleven 
panden nog eens flink te lijden onder de grillen en 
grollen van de jaren 70 en 80. Maar soms gebeurt 
het dat er bij een renovatie panelen worden weg-
gehaald en komt er weer een parel van een oude 
gevel tevoorschijn!

Vergeten Zaken legt een link tussen verleden en he-
den, ook voor jongere generaties. Want dit erfgoed 
van vergeten zaken verdient een plek in de stad. 
En geschiedenis is gewoon leuk, wie wil er nou niet 
een goed verhaal verder vertellen?!
Want zoals Helmut Kohl (oud Duits politicus, histo-
ricus en bondskanselier) al zei: ‘Als je het verleden 
niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de 
toekomst niet vormgeven.’

Kijk op de website vergetenzaken.nl of volg ze op 
Facebook of Instagram.

    

VERGETEN ZAKEN: 
        OP ONTDEKKINGSREIS LANGS  WINKELPANDEN MET EEN VERHAAL

Vergeten Zaken is een team dat bestaat 
uit vrijwillige enthousiastelingen. Geen 
historici, maar wel geïnteresseerd in 
het verleden, heden en de toekomst 
van de stad Rotterdam. Zij zetten oude 
winkelpanden, gevels, ornamenten, 
belettering en de verhalen daarachter 
weer op de kaart. Online en met een 
wandelroute. 

DOOR CORA DE ROON

‘Als je het verleden niet kent, 
kun je het heden niet begrijpen en 
de toekomst niet vormgeven.’
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Anna Francina Margaretha Boot (1869-1924) is 
afkomstig uit een intellectuele familie van juristen, 
historici en theologen, waardoor ze haar jeugd 
doorbrengt in de Rotterdamse elite. Van haar moe-
derszijde is er een sterke artistieke Franse inbreng 
die ook heel bepalend zal zijn voor haar verdere 
levenshouding. Haar grootvader Henri Jean St 
Ange Chasselat (1813-1880) is een bekende Franse 
kunstschilder, zoals vóór hem trouwens ook zijn 
vader en grootvader dat waren. Zijn vrouw, Anna’s 
grootmoeder, kwam uit het Nederlands regenten-
geslacht Boon van Ostade. Anna krijgt een goede 
opleiding en spreekt en schrijft vloeiend Frans 
naast uiteraard Nederlands. Aan het eind van haar 
leven beheerst ze in ieder geval ook Duits en Ita-
liaans, maar er zijn zelfs aanwijzingen dat ze Rus-
sisch heeft gestudeerd. Ze trouwt in 1892, 23 jaar 
oud, met de kandidaat-notaris mr. Pieter Julius van 
Wijngaarden (1864-1933). Ook zijn familie behoort 
tot de bovenlaag van de Rotterdamse bevolking. 
Zijn vader is notaris en hij zal zijn praktijk met-
tertijd overnemen. Vóór die tijd is de familie Van 
Wijngaarden een eenvoudige plattelandsfamilie. 
Zijn moeder komt wel uit een provinciale regenten-
familie van notarissen en burgemeesters, terwijl 
zijn maternale grootvader heer van Molenaarsgraaf 
is. Waarschijnlijk hebben Anna en Pieter elkaar 

zoals dat heet ‘en milieu’ ontmoet. Pieter heeft het 
Erasmiaans Gymnasium bezocht, zoals ook Anna’s 
beide broers die overigens wel jonger dan Pieter 
zijn. Pieter blijft altijd nauw betrokken bij het gym-
nasium en het is dus heel goed mogelijk dat hij 
haar broers daarvan kent. Uit wat er van hun cor-
respondentie bewaard gebleven is, weten we dat ze 
zeer gelukkig met elkaar geweest zijn tot aan haar 
te vroege dood in 1924. Na haar overlijden heeft hij 
nooit meer zijn volle levenslust teruggevonden. Het 
huwelijk is kinderloos gebleven. Uit hun omgang 
met kinderen uit hun onmiddellijke omgeving en 
opmerkingen na hun overlijden is duidelijk hoezeer 
ze hier onder geleden hebben. 

Er is weinig overgeleverd uit hun eerste huwelijks- 
jaren, we weten alleen dat ze op de Coolsingel 
woonden. Daar komt verandering in wanneer ze 

in 1903 een advertentie zien waarin Haringvliet 
62 en 64 voor de sloop worden aangeboden. Ze 
kopen beide panden en in eerste instantie is het 
onduidelijk of ze deze inderdaad hebben gesloopt 
en nieuwbouw gepleegd of dat ze beide huizen 
hebben verbouwd en opgeknapt. Het lukt om in 
het gemeentearchief bouwtekeningen uit 1903 te 
vinden. De informatie daarin is niet helemaal dui-
delijk maar het lijkt toch dat ze verbouwd hebben, 
de plattegronden van twee verschillende huizen 
blijven namelijk duidelijk herkenbaar. Vreemd 
genoeg zijn dit de enige twee huizen op het Ha-
ringvliet waarvan het stadsarchief geen foto’s van 
de gevels heeft. Bijna op het eind van dit project 
gebeurt er dan iets waar je als auteur op zit te 
wachten. We ontdekken dat er in Vlaardingen een 
kleinzoon woont van een personeelslid van de Van 
Wijngaardens. Het gaat om de kleinzoon van Keetje 
Troost. Zij is al heel jong als hulpje in de huishou-
ding begonnen. Wanneer ze in 1922 vertrekt om te 
trouwen is ze gepromoveerd tot wat de Engelsen 
‘the personal maid’ van mevrouw zouden noemen. 
Deze overlaadt haar met cadeaus bij haar huwelijk 
en daaronder is een fotoalbum, zorgvuldig door 
haar kleinzoon bewaard. Dit album bevat volop 
foto’s van het interieur, van de familie, inclusief alle 

Ruim een jaar geleden had ik nog nooit van het echtpaar Van Wijngaarden-Boot 
gehoord. Door mijn boek ‘De Kralingse Buitenplaatsen’ kwam ik in contact met 
De Stichting Van Wijngaarden Boot die mij door een financiële bijdrage heeft 
gesteund bij het uitgeven daarvan. In de drukte rondom het afronden van dat 
project heb ik mij niet erg verdiept in de oorsprong van de naam van de stich-
ting. In februari 2021 belde Rutger Boot, de secretaris van de stichting, mij of ik 
bereid was om in verband met het naderende 90- jarig bestaan van de stichting 
te kijken wat ik over het echtpaar kon vinden. Hij vertelt dat het echtpaar na hun 
overlijden hun grachtenpand aan het Haringvliet nagelaten heeft in een stich-
ting om als huismuseum voor het Rotterdamse publiek geopend te worden. Ech-
ter zes jaar na de opening van het museum is het in mei 1940 totaal verwoest 
bij het bombardement van Rotterdam. Mijn werkzame leven in het Havenzieken-
huis heb ik dus op ongeveer 500 meter van het museum doorgebracht zonder te 
weten dat het daar ooit gestaan had. Dit prikkelt je tot nader onderzoek.

DOOR ROBERT J.LIGTHELM
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neefjes en de ene nicht en foto’s van het personeel 
inclusief Keetje. Maar het allermooiste is dat er 
foto’s in het album staan van de voor- en achterge-
vel. Deze zijn onmiskenbaar van rond 1900, maar 
duidelijk zijn nog wel twee panden te herkennen. 
Het echtpaar heeft rigoureus verbouwd met nieu-
we gevels aan voor- en achterzijde. We hebben 8 
foto’s van het interieur bij de opening als museum 
in 1934. Deze zijn bewaard gebleven in de nalaten-
schap van een der eerste regenten van de stichting. 
In Keetje’s fotoalbum zien we ineens volop foto’s 
van hoe het huis er uitzag toen het nog bewoond 
werd. We zien de familieportretten van de hand 
van Anna’s grootvader hangen, de grote verzame-
ling van 18e eeuwse wijnglazen die Pieter bleek te 
bezitten en een interieur in oud Hollandse klassieke 
stijl, een mengeling van echt antiek, neo-Hollands 
renaissance en neoklassiek. Als u museum Van  
Willet-Holthuysen in Amsterdam kent dan krijgt u 
een redelijk idee hoe dit huis er uitgezien heeft.

Pieter heeft inmiddels de notarispraktijk van zijn 
vader overgenomen, hij bouwt deze uit en claimt 
in de loop der jaren een prominente plaats in het 
Nederlandse notariaat. Hij is een van de eerste 
academisch opgeleide notarissen en is belangrijk 
voor de ontwikkeling van het moderne notariaat, 
alsmede het creëren van samenhang tussen de no-
tarissen onderling. Gedurende jaren speelt hij een 
belangrijke rol in het bestuur van de Broederschap, 
om uiteindelijk ook jaren hun president te zijn. 
Hij speelt een belangrijke rol in het Rotterdamse 
bedrijfsleven door zijn functie in de N.V. Algemeen 
Administratie en Trustkantoor. Hij is waarschijnlijk 
sinds de oprichting hierbij betrokken en is verant-
woordelijk voor de afhandeling van zaken, procedu-
res en financiële problemen in de haven waar het 
Trustkantoor actie moet nemen. Om één voorbeeld 
te geven: hij is tweemaal betrokken bij het voor-
komen van eerst het zakelijke en enkele jaren later 
het persoonlijke faillissement van Anthony George 
Kröller, van het bekende echtpaar Kröller-Müller en 
de president directeur van Müller en Co. 

De belangrijkste rol van het echtpaar van Wijngaar-
den-Boot in Rotterdam is echter hun bijdrage aan 
het culturele leven. In 1904 zien we voor het eerst 
dat Pieter financieel bijdraagt aan een cultureel 
doel, namelijk het mogelijk maken van concerten 
voor werkeloze musici. Hij wordt in 1913 voorzitter 
van de Rotterdamsche Kunstkring en zal dit tot 
1925 blijven. Hij heeft een grote invloed op het 
samenstellen van de exposities, waarvan er elk jaar 
minstens vier plaatsvinden. Wanneer je ziet wat 
de Kunstkring allemaal organiseert kan je alleen 
maar teleurgesteld zijn dat het instituut niet meer 
bestaat. Anna’s invloed zie je in de sterke inbreng 

mogelijk maakt opera naar Rotterdam te halen. Ze 
zijn grote stimulators van het Nederlands toneel, 
iets waar Pieter op het Erasmus Gymnasium al mee 
begonnen is. Op het gymnasium heeft hij de hulp 
al ingeroepen van Dr Willem Royaards, dan al de 
opkomende nestor van het Nederlandse toneel, 
om de school toneelopvoering te begeleiden. Via 
Royaards en zijn tweede vrouw jonkvrouw  
Jacqueline Sandberg heeft Pieter een belangrijke 
rol gehad in het Nederlandse toneelwezen. Hij 
heeft financiële steun en begeleiding verzorgd voor 
Royaards’ toneelgezelschappen en ook de wegen 
naar de belangrijkste schouwburgen in Nederland 
geëffend. Pieter stimuleert ook anderen, met name 
uit het bedrijfsleven, om het toneelgezelschap van 
Royaards te ondersteunen. Hoe belangrijk Pieter 
was geweest blijkt uit de hommage die Jacqueline 
Royaards, zelf inmiddels ook weduwe geworden, 
aan Pieter brengt vlak na diens overlijden. Bij de 
viering van haar zilveren jubileum ruimt ze in haar 
toespraak de meeste tijd in om Pieter te eren. Het is 
gewettigd om te stellen dat toneel er in Nederland 
anders uitgezien zou hebben als Pieter daar niet zo 
intens bij betrokken was geweest.

Anna, Pieter ’s eerste echtgenote, blijkt rond het 
eind van de Wereldoorlog presidente van het 
Genootschap Nederland-Frankrijk te zijn. De archie-
ven van dit genootschap zijn spoorloos, waardoor 
we beperkt geïnformeerd zijn over wat het genoot-
schap deed. In ieder geval heeft Anna in 1918 en 
1919 in Frankrijk en in Nederland tentoonstellingen 
georganiseerd van respectievelijk jonge Neder-
landse en jonge Franse kunstenaars. Ze hoopte 
hiermee een betere band tussen de twee landen te 
scheppen. De opbrengsten gingen naar fondsen in 
Frankrijk bedoeld om het oorlogsleed te verlichten. 
Waarschijnlijk is ze tot aan haar dood presidente 
van dit genootschap gebleven. In 1921 wordt ze be-
noemd tot presidente van de Alliance Française in 
Rotterdam, de eerste vrouw die in Nederland sinds 
de oprichting in 1893 een bestuursfunctie verwerft. 
De culturele activiteiten die ze vroeger aan huis 
organiseert laat ze nu via de Alliance lopen, waarna 
echter vaak ook nog een avond bij haar thuis volgt. 
Bijna alle kunstenaars die naar Nederland kwamen 
vinden onderdak bij haar thuis aan het Haringvliet. 

Geleidelijk aan ontdek ik dat Pieter en Anna zelf 
ook kunst hebben verzameld en dat hun smaak vrij 
modern was. Uit de bonnenboekjes van de Kunst-
kring blijkt dat ze regelmatig op de exposities kunst 
kochten. Helaas weten we niet wat ze precies koch-
ten daar deze boekjes alleen de naam van de kun-
stenaar vermelden. We weten wel uit een kranten-
artikel dat deze kunst op het Haringvliet vooral een 
plek vond in hun privévertrekken. Het staat ook niet 
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De pers begint in de jaren rond de Eerste Wereld-
oorlog in toenemende mate aandacht te besteden 
aan Anna’s activiteiten. Ze is zeer actief bij het 
organiseren van hulpprogramma’s voor Belgische 
vluchtelingen, vooral toegespitst op kinderen. Ze 
organiseert in haar huis op het Haringvliet allerlei 
culturele activiteiten waarmee ze fondsen werft 
voor deze hulpprogramma’s. Hierbij biedt ze vooral 
activiteiten aan met Franse kunstenaars, schrijvers, 
dichters, ook hele moderne experimentele dichters, 
musici en kunsthistorici die ze laat optreden voor 
kleine gezelschappen. Naast Franse kunstenaars 
biedt ze ook andere nationaliteiten een podium, 
voor en na de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld de 
beroemde Engels-Duitse pianist Sir George 
Henschel en na de oorlog aan de violiste Kathleen 
Parlow. De Nederlandse literator Johan de Meester 
is frequent bij haar te gast om lezingen te geven. 
Na de oorlog organiseert ze steeds vaker in con-
certen die voor het grote publiek toegankelijk zijn. 
Het echtpaar doneert tevens een forse gift die het 
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ten wie deze bijzondere mensen waren en wat hun 
grote bijdrage aan het culturele leven van Rotter-
dam is geweest. Hun nagedachtenis leeft voort in 
de stichting die ze zelf opgericht hebben om het 
museum te ondersteunen. In 1950 wordt definitief 
besloten dat herbouw van het museum zinloos is, 
waarmee de originele doelstelling vervalt. In 1985 
heeft hun achterneef mr. Boudewijn Boot de stich-
ting verandert in een Stichting die het Rotterdamse 
culturele leven gaat ondersteunen. Een van de eer-
ste projecten die ondersteund is, is de aankoop en 
de verbouwing van het pand aan de Westersingel 
voor de Alliance Française. Veel culturele instanties 
in Rotterdam en een enkele daarbuiten zijn sinds-
dien ondersteund.

Het verhaal is vastgelegd in een rijk geïllustreerd boek van 
270 blz. Robert J. Ligthelm, 2022, Verzameld, verwoest maar 
niet vergeten, Rotterdam. ISBN 978.94.64373-35-6 Vormge-
ving Patricia Brouwer en Anneke van Dijk. 
Het is verkrijgbaar in een beperkte oplage bij de boekhandels 
Amesz, Lectuurhuis Veenstra, Snoek, De Derde Druk, Maxi-
mus, Donner,Van Gennep en Van Rietschoten. €29,95.
Van dezelfde auteur verscheen eerder: Robert J. Ligthelm, 
2021 (3e druk), De Kralingse buitenplaatsen van de 16e 
tot de 21e eeuw, een vergeten Arcadië, Woudrichem. ISBN 
978.94.92576-33-0 met medewerking van Taco Hermans, 
Anneke van Dijk en Tom Riedijk.
De auteur kreeg in 2021 de Ithaka prijs van de Stichting Kas-
telen, Buitenplaatsen en Landgoederen(sKBL) voor het beste 
boek over dit onderwerp van de 12 voorgaande maanden.

op de foto’s die uitsluitend van de ontvangstkamers 
zijn, maar voor het boek hebben we voorbeelden 
gezocht van deze kunstenaars om een indruk te 
geven. Persoonlijk vind ik het werk van de glasbla-
zer en pottenbakker Jaap Gidding het allermooist. 
Maar er waren ook aantrekkelijke werken van jonge 
Belgische schilders, zoals Rik Wouters en Theo van 
Rijsselberghe. Anna blijkt ook veel gecorrespon-
deerd te hebben met Nederlandse kunstenaars, 
maar dit is helaas allemaal verloren gegaan in het 
bombardement. Wat gelukkig wel bewaard geble-
ven is, zijn het deftige servies, het kristal en het 
tafelzilver. Dit komt doordat bij hun overlijden deze 
nagelaten zijn aan de eerste president regente van 
het huismuseum. Zij heeft het later op haar beurt 
aan Museum Rotterdam geschonken. Volgens een 
artikel bij de opening van het huismuseum aan het 
Haringvliet in de Telegraaf in 1934, waren er in de 
bibliotheek brieven van de schrijvers Louis Coupe-
rus en Johan de Meester, de componist Saint Saëns, 
de cellist Pablo Casals, de Franse dichter Duhamel 

hij zijn schoonmoeder koningin Emma begeleidt 
bij de onthulling van het beeld van Rembrandt van 
Rijn in 1906. In krantenartikelen vinden we dat 
Hendrik en Pieter elkaar een keer of twintig bij offi-
ciële gelegenheden ontmoeten. Hendrik heeft daar-
bij meerdere malen op het Haringvliet geluncht of 
gedineerd. Anna en Pieter hebben vlak voor haar 
overlijden in 1924 een weekend doorgebracht op 
Paleis het Loo. Maar hoe bijzonder de vriendschap 
was blijkt pas wanneer binnen 24 uur na zijn over-
lijden Prins Hendrik laat weten dat hij op de begra-
fenis van Pieter aanwezig zal zijn. In de familie Boot 
gaat al jaren het verhaal dat Pieter regelmatig geld 
geleend heeft aan Hendrik en hem op zijn sterfbed 
laat weten dat hij het niet hoeft terug te betalen 
en dat de schuld buiten de boeken is gehouden. 
Dit was voor Hendrik wel een begrafenis waard. 
Het zal de enige niet officiële begrafenis zijn waar 
Hendrik in al die jaren in Nederland bij aanwezig 
is. Hij opent met de burgemeester van Rotterdam 
de begrafenisstoet, Pieters zuster loopt pas op de 
tweede rij.

Bij het schrijven van dit boek heb ik het echtpaar 
geheel in mijn hart gesloten. Hun directe nalaten-
schap aan ons is verwoest. We mogen nooit verge-
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en vele anderen. Maar ook van Franse maarschal-
ken zoals Foch en van Mussolini. Van al haar ant-
woorden hebben we in het Rijksmuseum slechts 
drie kaartjes teruggevonden waarin de dichter en 
schilder Philip Zilckens haar antwoordt. Doordat 
we maar een kant van die correspondentie hebben 
blijft het wel een raadsel waar het precies overgaat. 
Pieter had nog een speciale interesse: beelden op-
richten in Nederland ter herinnering aan mensen 
van wie hij meende dat ze ondergewaardeerd wa-
ren. Het begon met een buste van Rembrandt voor 
zijn geboortehuis in Leiden en werd onder andere 
gevolgd door twee beelden voor de gebroeders De 
Witt. Het eindigt met monumenten voor slachtof-
fers van de Eerste Wereldoorlog in Rotterdam en 
Maastricht. 

Daarnaast hebben ze een zeer intens privéleven, 
dat zich voor een groot gedeelte afspeelt rond de 
vier zonen van Anna’s oudste broer Johannes. Deze 
overlijdt plotseling in 1914 op 43-jarige leeftijd 
in Nederlands-Indië. Tot hun dood hebben zij hun 
schoonzuster Henriëtte ondersteund met de op-
voeding en hebben ze de jongens een warm nest 
bezorgd als dat nodig was. Er zijn liefdevolle briefjes 
bewaard die Anna aan de neven zond. Ook de twee 
kinderen van Pieters jongste zuster kwamen veel 

over de vloer op het Haringvliet. Daarnaast 
was er een nichtje van Pieters oudste 
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waar ze zich over ontfermd 
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Dirk Hannema, destijds directeur van Museum 
Boymans, waren ze bijna de enigen die in Rotter-
dam behoorlijk ontvingen. Hij krijgt er heerlijk te 
eten en ontmoet mensen die “je geld uit de zak kan 
kloppen” voor Boymans.

Pieter blijkt in de loop van zijn leven zeer goed 
bevriend geraakt te zijn met prins Hendrik, de echt-
genoot van koningin Wilhelmina. Deze was, zeker 
nadat zijn thuisfront in 1918 in Duitsland verloren 
was gegaan, een wat verloren ziel in de Nederland-
se maatschappij geworden. Prins Hendrik had ook 
een continu gebrek aan geld door zijn dure hobby’s 
zoals reizen, auto’s, gokken en dames. Hij ontmoet 
Pieter waarschijnlijk voor de eerste maal wanneer 
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NOG NOOIT WERD ER IN ONS LAND 
ZO GOED GEVOETBALD
Op 26 november 1969 speelde Feyenoord een 
van zijn meest legendarische wedstrijden uit zijn 
bestaan. In een zinderende Kuip werd regerend 
Europees - en wereldkampioen AC Milan met 2-0 
verslagen, wat de Europese doorbraak van de Rot-
terdammers betekende. Feyenoord bekerde door 
en zou dat seizoen als eerste Nederlandse club de 
Europa Cup I winnen. 
Aanvoerder Rinus Israël en doelpuntenmaker Wim 
Jansen keken in 2018, bijna vijftig jaar later de 
wedstrijd in z’n geheel terug. Dat gebeurde in café 
‘t Haantje in Lombardijen, ooit de stamkroeg van 

Ernst Happel en nog steeds een geliefd café voor 
Feyenoord-supporters. 

TALENT ZIT IN DE BAARMOEDER
Na binnenkomst nestelt Jansen (72 jaar) zich aan 
de bar met een kop thee, vertelt over zijn bezoek 
aan Camp Nou en zijn held Messi: ‘Heb weer zo 
van hem genoten. Wat een denksnelheid heeft die 
man!‘ In een paar minuten geeft Jansen college 
over denksnelheid, hoe essentieel dat is in voetbal, 
en dat dit een aangeboren eigenschap is: ‘Lees het 
boek van hersenonderzoeker Schwaab maar ‘ns: 
talent zit in de baarmoeder!‘ Even later stapt Rinus 
Israël de kroeg binnen, ondersteund door een kruk. 
‘IJzeren Rinus’ (76 jaar) heeft de week ervoor een 
nieuwe linkerknie gekregen. De twee, die sinds jaar 
en dag boezemvrienden zijn, begroeten elkaar met 
een serie grappen. Rinus zegt tegen Wim: ‘Leuk 
om die wedstrijd nog eens te bekijken. Kunnen we 
eindelijk zien of die goal van jou zo bedoeld was of 
toch per ongeluk als voorzet erin ging.’ 
Hij doelt op de goal, waarmee Jansen de score te-
gen Milan opende. Een verwarrend moment, dat 
door een euforische Theo Koomen op de radio als 

volgt werd beschreven: ‘Oh! Hij zit erin, hij zit erin, 
oh, ik dacht dat-ie overzeilde, maar hij zit erin!‘ Het 
radio-fragment zou later – na de gewonnen finale 
tegen Celtic – zelfs op een singletje verschijnen.  
De Rotterdamse zege op het gerenommeerde Milan 
was een grote verrassing. Een half jaar eerder wa-
ren de Italianen in de Europacupfinale veel te sterk 
voor Ajax. Het team van Cruijff, Keizer en Swart 
werd genadeloos met 4-1 afgedroogd. De vraag is 
nu: hoe goed was Feyenoord die avond écht? En is 
het voetbal dat toen op de mat werd gelegd verge-
lijkbaar met nu, of klopt het beeld dat het tempo in 
het spel tegenwoordig veel hoger ligt?

SCHIMMIGE ZWARTWIT-BEELDEN
De dvd wordt gestart. Jansen en Israël zitten naast 
elkaar aan een tafeltje en kijken ietwat onwennig 
naar de schimmige zwartwit-beelden van 49 jaar 
geleden. Nooit eerder hebben ze de wedstrijd in 
zijn geheel teruggezien. De opname begint met 
een oude suppoost die de klep van de spelerstunnel 
opent. 
Jansen: ‘Ach, dat is Barend Hengel. Hij was de man 
die altijd onze schoenen prepareerde voor de wed-
strijd.’
Dan betreden beide teams het veld. De Feyenoord- 
spelers, in groenwit tenue, lopen naar de midden- 
cirkel om zich voor te stellen aan het publiek. 
Voorop loopt aanvoerder Rinus; achteraan Coen 
Moulijn.
Israël, verbaasd: ‘Ik heb een zwachtel om mijn knie. 
Had ik daar toen al last van?’
In nauwelijks leesbare letters verschijnen de namen 
van de elf Italiaanse spelers op het scherm. 
Jansen: ‘Hé, mijn vriend doet niet mee!’
Israël: ‘Wie?’
Jansen: ‘Gianni Rivera. In de uitwedstrijd moest ik 
hem dekken. Happel kwam naar me toe, zei ‘Rivera’ 
en liep door. De opdracht was duidelijk. In die tijd 
had je nog persoonlijke dekking.’
Israël: ‘In Milaan heb je hem helemaal uit de wed-
strijd gespeeld. Misschien dat-ie daarom niet meer 
mee naar Rotterdam durfde.’
Feyenoord opent sterk, en zet AC Milan onder druk. 
De Italianen, beroemd geworden door hun catenac-
cio, hebben het zwaar. In de zevende minuut is het 
al raak. Het is Wim Jansen die aan de rechterzijlijn 
een Italiaan passeert en van ruime afstand keeper 
Cudicini verrast met een bal die in de linker krui-
sing verdwijnt: 1-0!
Israël: ’Ja, ik geloof dat ‘t toch de bedoeling was.’
Jansen: ‘Zo, wat een mooie goal, zeg! Krijgen we 
daar een herhaling van?’
Israël: ‘Dat hoeft niet. Dit doelpunt heb ik al ge-
noeg gezien.’
Jansen: ‘Was een goede keeper, die Cudicini. De 
Spin werd-ie genoemd. Hij liet nooit een bal door! 

Behalve voorzetten. Grappig die voorbeweging die 
ik hier maakte, had ik van Coen overgenomen. Hij 
was mijn leermeester. We groeiden allebei op in het 
Oude Noorden.’ 

Het eerste kwartier is duidelijk voor Feyenoord. AC 
Milan wordt vastgezet op eigen helft. Jansen en 
Israël worden spraakzamer en enthousiaster over 
het vertoonde spel. 
Jansen: ‘Zo! Zie je hoe daar druk wordt, Rinus? Niet 
wachten, maar gelijk er bovenop!’
Israël: ‘Het valt me tot nu toe honderd procent 
mee, Jansen.’ 
Jansen: ‘Ja, het hele team is in beweging. Vooruit 
èn achteruit. Hier, moet je kijken. Nu loopt Pietje 
Romeijn weer op links.’ 
Israël: ‘Ja, wat doet-ie daar? En zie je Coentje mee-
verdedigen. Wat een uitslover!’
Jansen: ‘We winnen bijna alle duels.’
Israël: ‘En soms maken we een nuttige overtreding.’
Jansen: ‘We zijn gewoon beter, we zijn rustig aan 
de bal; we controleren de wedstrijd.’ 
Israël: ‘Ze spelen ouderwetser dan wij deden. Wij 
proberen ze tenminste uit de zestien te houden. Zij 
zakken heel snel terug in hun eigen zestien. Ik  
denk dat ze de boel een beetje onderschat hadden.’
Jansen: ‘Uit waren we al heel sterk. We verloren 
daar met 1-0, maar hadden eigenlijk een gelijkspel 
verdiend.’
Israël: ‘En weet je wat me ook opvalt, Jansen? Dat 
er heel weinig ballen terugkomen van het midden-
veld naar de verdediging. Alles gaat vooruit.’
Jansen: ‘Dat is waar. Een balletje breed zie je nau-
welijks. Als het gebeurt dan is het om een Italiaan 
te lokken en die met zijn tweeën uit te spelen.’  
Bij een fraaie aanvallende actie van Franz Hasil 
veert Jansen op, en stoot Israël aan.
Jansen: ‘Zo, zag je dat, Rinus? Hij wipt de bal op 

WIM JANSEN
Wim Jansen overleed op 25 januari 2022 op 75-
jarige leeftijd. Hij speelde vijftien seizoenen voor 
Feyenoord, kwam 65 maal voor het Nederlandse 
elftal uit en was succesvol trainer. In 2018 werd 
hij gevraagd om samen met zijn boezemvriend 
Rinus Israël terug te blikken op een van de beste 
wedstrijden die Feyenoord ooit heeft gespeeld. 

DOOR 

JAN VAN DER MAST

  Wim Jansen 

en Rinus Israël in 

café 't Haantje.
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met rechts en haalt uit met links: zijn verkeerde 
been. Prachtig! O, het wordt niet eens herhaald. 
Tegenwoordig zouden ze dat vijfentwintig keer 
laten zien.’ 
Vrijwel elke bal die in bezit komt van Feyenoord 
wordt vooruit gespeeld. In het eerste half uur valt 
op dat Israël soeverein zijn verdediging leidt, maar 
ook steeds inschuift en snel de diepte zoekt met 
een lange bal. Zo heeft hij al een paar keer spits Ove 
Kindvall gelanceerd. 
Israël lijkt verbaasd te zijn door zijn eigen spel van 
toen. 
Israël: ‘Ja, ik ben echt verrast. Ik wist niet dat ik zo 
vaak inschoof. Ik dacht dat ik een libero was die er 
altijd maar een beetje achter bleef hangen. Goh, ik 
krijg een heel ander beeld van mezelf. Ik dacht dat 
ik zo’n spelbederver was, maar dit valt me reuze 
mee.’ 

Dan is het rust. Feyenoord leidt met 1-0. Israël en 
Jansen makken een voorlopige balans op. Het spel-
niveau valt hen mee, evenals het tempo. De angst 
dat de bejubelde wedstrijd uit 1969 bij het weer-
zien zou tegenvallen, lijkt ongegrond.  
Hoe de sfeer was bij rust in de kleedkamer is niet 
meer oproepbaar.
Israël: ‘Wat zei Happel in de rust? Weet jij dat nog, 
Jansen?’
Jansen: ‘Ik denk dat-ie weinig heeft gezegd. Als ik 
trainer was geweest had ik ook niet veel gezegd. De 
beelden spreken voor zich: deze elf spelers willen 
allemaal winnen. Dat zie je. Iedereen is top deze 
avond, stijgt boven zichzelf uit. De Italianen komen 
er niet aan te pas. We spelen ook behoorlijk com-
pact, vind ik. De linies spelen dicht op elkaar.’
Israël: ‘Ja, en de backs zijn voortdurend in bewe-
ging. Ze switchen zelfs van de linker naar de rech-
terkant. Ja, ik ben onder de indruk van het spel van 
Romeijn en Van Duivenbode.’ 

WERELDKLASSE
De dvd wordt hervat. Feyenoord behoudt het ini-
tiatief, jaagt op een tweede treffer waarmee de 
totaalstand op 2-1 zou komen en de kwartfinale in 
zicht komt. Opvallend is dat alle Feyenoord-spelers 
razendsnel zijn met spelhervattingen: vrije trappen, 
corners, doeltrappen. 
Jansen: ‘Zag je dat, Rinus?’ 
Israël: ‘Eh ... nee. Ik nam net een slok koffie.’
Jansen: ‘Die vrije trap werd zo snel genomen, dat jij 
hem gemist hebt.’
Israël: ‘Ja, ik dacht dat je vroeger tijdens het nemen 
van zo’n vrije trap rustig een kop koffie kon drinken.’
Jansen: ‘Iedere spelhervatting is snel! Geweldig. 
Ook Treytel gooit steeds de bal onmiddellijk weer in 
het spel.’ 
Israël, hoofdschuddend: ‘Moet je de keepers van 

tegenwoordig zien. Dat duurt minuten. Net als dat 
oeverloos heen en weer spelen tussen de centrale 
verdedigers. Daardoor is het ook allemaal zo saai 
geworden tegenwoordig.’
Jansen: ‘Ik vraag me af hoeveel wij gelopen hebben 
deze wedstrijd? Tegenwoordig houden ze dat pre-
cies bij in de Champions League. Wij liepen ook veel 
deze avond. De spelhervattingen zijn snel, niemand 
blijft liggen kronkelen na een tackle...’
Israël: ‘Daar kan ik me zo aan ergeren, dat komedi-
antengedrag van tegenwoordig.’
Israël en Jansen genieten van de ambiance van de 
wedstrijd, de volle Kuip, het gezang. Israël wijst op 
de rij fotografen die op de achterlijn zitten, op nog 
geen meter afstand van de keeper. Jansen atten-
deert zijn vriend op de tribune pal achter de goal: 
‘Kijk, Rinus! Dat is de plek waar ik als ventje van 
acht jaar zelf zat. Dan liep ik van de Bloklandstraat 
naar het stadion om de wedstrijd te kunnen zien.’
Tachtigste speelminuut. Feyenoord-AC Milan na-
dert zijn ontknoping. 
Jansen: ‘Oeps! Nog tien minuten, en nog steeds 
1-0. Het wordt spannend, Rinus.
Israël: ‘Jazeker, ik ben benieuwd wie die tweede 
goal maakt. Je gaat me toch niet vertellen dat jij er 
twee hebt gemaakt die avond.’ 
Jansen, lachend: ‘Nee, Willem maakte hem. Kijk, 
daar komt-ie. Coentje gaat buitenom, zijn bekende 
passeerbeweging en een afgemeten voorzet bij de 
tweede paal... en Willem knikt hem erin.’
Het is 2-0. De Kuip ontploft. Er wordt massaal ge-
zongen: Hand in hand, De Zilvervloot... Even later 
wisselt de Italiaanse coach Rocco zijn spits, sterspe-
ler Combin. 
Israël: ‘Niet gezien die Argentijn. Theo Laseroms 
had hem in zijn zak. Er moet nog een redding van 
Treytel komen, toch? Of heb ik die gemist?’
Al snel volgt het eindsignaal. De Feyenoord-spelers 
vallen elkaar in de armen. Uitbundige taferelen op 
het veld, de tribune en in miljoenen Nederlandse 

woonkamers. De volgende dag verschijnen jubelen-
de verhalen in de pers. Het Algemeen Handelsblad 
kopt met vette letters ‘NOG NOOIT WERD ER IN 
NEDERLAND ZO GOED GEVOETBALD’ en roemt de 
prestatie van Feyenoord als ‘de grootste voetbal-
happening sinds Pim Mulier omstreeks 1879 het 
voetbalspel in Nederland had geïntroduceerd.’ De 
Telegraaf schrijft ‘FEYENOORD WERELDKLASSE’. 
De naam van Feyenoord zindert in Europa. Ook de 
Italianen zijn lyrisch. In Milaan wordt een fanclub 

opgericht: Club Amici del Feyenoord. Voorzitter 
Danilo Fullin schrijft een wervende brief, maar mist 
nog wat basiskennis. Hij adresseert de brief aan SC 
Feyenoord, AMSTERDAM.

TEMPO
Dat was in 1969. Hoe hebben Israël en Jansen in ‘t 
Haantje de wedstrijd beleefd?
Israël: ‘Het lijkt op het voetbal van nu. Dat had ik 
niet verwacht. Misschien zijn de spelers van nu 

‘Daar 
kan ik me 
zo aan 
ergeren, dat 
komedian-
tengedrag 
van tegen-
woordig.’

  Plakboek van 

auteur Jan van 

der Mast.
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fysiek iets sterker, en conditioneel. En er wordt na-
tuurlijk specialistisch getraind, maar toch: je kan 
het goed met elkaar vergelijken. Dat is anders dan 
met wedstrijden van voor onze tijd ziet, met bij-
voorbeeld Abe Lenstra, dat eh... ziet ‘t er anders uit. 
Dat waren ook goede voetballers, maar dan mis je 
toch wel het tempo.’ 
Jansen: ‘Dat kan ook met de manier van filmen te 
maken hebben, maar ik ben ook heel positief over 
de wedstrijd tegen AC Milan. Naar mijn idee was 
het een van onze allerbeste wedstrijden, en dat 
heb ik nu toch teruggezien. Vaak beginnen men-
sen tegen mij over die wedstrijd in Milaan en dan 
bedoelen ze de finale tegen Celtic. Die was minder 
van niveau, maar zo gaat dat vaak bij finales. Dan 
spelen andere zaken een rol. Eigenlijk hebben we 
thuis tegen AC Milan de cup gewonnen. Dat was 
een sleutelwedstrijd. Het mooie is dat je ziet dat 
het team toen zo geweldig in balans was. Alles 
klopte.’
Israël: ‘Dat is waar. Er was snelheid, individuele 
actie, fysiek sterk, spelers met een geweldig schot, 
zoals Wery. Hij had in beide benen een kanons- 
kogel.’
Jansen: ‘Hasil ook, hoor. Die was speciaal door  
Happel gehaald. Dat was de ontbrekende schakel 
op het middenveld: een speler met diepgang en 
dreiging. Hasil en Van Duivenbode waren de twee 
enige aankopen dat seizoen. Ze stonden meteen in 
de basis, en zijn er niet meer uit geweest. Happel 
kneedde het elftal, maar gaf ons ook ruimte; een 
stuk eigen verantwoordelijkheid. Iedereen wist 

wat-ie moest doen. En niemand verzaakte. In deze 
periode speelden we wedstrijden, die, wanneer we 
1-0 voor kwamen, ook moeiteloos over de streep 
trokken. Dan waren de punten binnen. We kregen 
heel weinig goals tegen. Ik geloof iets van 22 in de 
competitie.’
Israël, met een brede grijns: ‘Ik stond achterin.’ 
Jansen glimlacht en vertelt, bedachtzaam formu-
lerend, verder waarom het Feyenoord van 1969-70 
zo sterk was: ‘De komst van Willem en Rinus was 
erg belangrijk voor het team. Happel heeft gebruik 
gemaakt van hun wedstrijdmentaliteit. Ook op 
partijtjes waren zij meedogenloos. Happel zorgde 
er dan voor dat ze nooit bij elkaar speelden. Dat 
ging er messcherp aan toe. Niet iedereen vond dat 
leuk, maar het was wel professioneel. Happel had 
geweldige oefenstof. Ook achter de partijtjes zat 
altijd een idee. Een doelpunt telde pas als iedereen 
over de middenlijn stond. Het hele team moest in 
beweging zijn. Er was een sterke hiërarchie. Dat 
zag je al bij de rondo’s. Daar waren drie niveaus. Je 
had echt rondo 1, rondo 2 en rondo 3. Bij de eerste 
groep zaten Willem, Rinus, Hasil, Coentje en ik. 
Iemand probeerde wel ‘ns bij ons groepje aan te 
sluiten, maar dan stond-ie alleen maar in het mid-
den. Het was een mooie tijd. Ik ben erg gelukkig dit 
allemaal meegemaakt te hebben. Ik was als kind 
al gek van Feyenoord. Ik werd op mijn tiende lid en 
heb alle jeugdelftallen doorlopen. Ik werd profes-
sioneel opgeleid. Maar als je bij het eerste elftal 
komt, verandert alles. Dan weet je ook, dat je moet 
openstellen om te leren, anders red je het niet.’
Israël: ‘Ik heb een heel andere weg afgelegd dan 
Wim. Ik heb er altijd veel voor moeten doen om een 
stapje hoger te komen. Op mijn twintigste speelde 
ik nog bij de amateurs van DWV. Toen werd ik weg-
gekocht door DWS, dat in de eerste divisie speelde. 
We werden kampioen, promoveerden en werden 
meteen landskampioen. Toen kwam Feyenoord. 
Dat kocht me voor 450.000 gulden. Er was nog 
nooit zoveel voor een speler betaald. Dat was een 
goede binnenkomer. Ik werd snel geaccepteerd, ook 
al kwam ik uit Amsterdam. Dat speelde helemaal 
geen rol in die tijd.’ 
Jansen: ‘Het is erg leuk om gezien te hebben. Wat 
denk je, Rinus, misschien moeten we weer gaan 
trainen?’
Israël: ‘Ja, Jansen, dit is goed voor mijn zelfvertrou-
wen. Als het heel slecht was geweest, zou ik moe-
ten stoppen met kritiek op het huidige voetbal. Dat 
hoeft nu gelukkig niet...’ 
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AGENDA

Toelichting [12]
•  De tweede termijn voor secretaris 

(Tim de Haan) en algemeen be-
stuurslid (Frans Meijer) loopt medio 
2022 af. Coby Hartsuiker heeft te 
kennen gegeven afscheid te nemen 
als algemeen bestuurslid.

•  Tim de Haan is beschikbaar voor 
nog een periode als secretaris van de 
vereniging.

•  Frans Meijer heeft te kennen gege-
ven afscheid te nemen als algemeen 
bestuurslid. Dit betekent dat er een 
vacature is. Het bestuur is voorne-
mens met een voordracht voor een 
algemeen bestuurslid te komen.

•  Maar liefst 16 jaar zat Coby Hart- 
suiker in het bestuur van Historisch 
Genootschap Roterodamum, voor 
haar is het moment aangebroken 
om afscheid te nemen. Het bestuur 
komt met een voorstel hoe we deze 
vacature van algemeen bestuurslid 
gaan invullen gelet ook op de speci-
fieke taken rond de leden- en finan-
ciële administratie.  

het perspectief van de langdurige  
veranderingsprocessen van de 
Rijn-Maasdelta.
Han Meijer is emeritus hoogleraar 
stedenbouwkunde (TU Delft). Hij pro-
moveerde in 1996 op een onderzoek 
naar veranderingen in havensteden 
(‘De Stad en de Haven’).

ZATERDAG 25 JUNI 
Dag van de Rotterdamse 
geschiedenis
Laurenskerk
Alle Rotterdammers zijn tussen 10.30 
en 17.00 uur van harte welkom in de 
Laurenskerk, niet alleen de leden van 
Roterodamum, hun kinderen en klein-
kinderen, maar iedereen met interes-
se voor geschiedenis en passie voor 
Rotterdam. De opening vindt plaats 
om 10.30 in het koor van de kerk. 
Ton Wesselink, voorzitter van Rotero-
damum, heet iedereen welkom. 

   

DONDERDAG 2 JUNI    

Rotterdamse Gebedshuizen 
Lezing door Herman Wesselink
St Mary’s Church, Pieter de Hoochweg 
131, 3024 BG Rotterdam
19.00 – 20.00 uur
Speciaal voor de Rotterdam Architec-
tuur Maand verzorgt architectuur- 
historicus en kerkbouw-specialist 
Herman Wesselink op 2 juni een le-
zing over Rotterdamse gebedshuizen.
Wesselink promoveerde in 2018 aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam op 
het onderwerp bedreigde kerkgebou-
wen uit de periode 1800-1970. Hij 
levert een belangrijke bijdrage aan 
de kennis over religieuze gebouwen 
in Nederland, onder meer met een 
database, artikelen, rondleidingen en 
lezingen.
Roterodamum organiseert deze lezing 
in samenwerking met Bureau Monu- 
menten en Cultuurhistorie van de 
gemeente Rotterdam.

 

DONDERDAG 16 JUNI
Roterodamum Café 
Lezing over de toekomst van de 
Nieuwe Waterweg door Han Meijer
Maritiem Museum Rotterdam 
16.30 uur inloop, 17.00 uur aanvang
De laatste lezing in de serie van vier 
over de Nieuwe Waterweg heeft als 
onderwerp: De Nieuwe Waterweg 
als gefixeerde riviermonding – hoe 
lang nog? De aanleg, ontwikkeling en 
toekomst van de Nieuwe Waterweg in 

  Wim Jansen 

in café ’t Haantje 

na het zien van 

Feyenoord-AC 

Milan (2018). 

Algemene ledenvergadering Historisch Genootschap Roterodamum 
voorafgaand aan het Roterodamum Café over de Nieuwe Waterweg
Maritiem Museum Rotterdam
Inloop: 15.45 uur - start 16.00 uur

DONDERDAG 16 JUNI 

1.  Opening om 16.00 uur
2.  Vaststelling agenda
3.  Vaststelling notulen Algemene 

Ledenvergadering 10 juni 2021
4.  Ingekomen stukken/mededelin-

gen
5.  Jaarverslag secretaris over 2021 
6.  Jaarstukken
7.  Financieel verslag penning-

meester over 2021 
8.  Verslag kascommissie over de 

jaarstukken 2021
9.  Contributie 
10. Goedkeuring jaarrekening 2021 

en begroting 2022/2023
11. Benoeming kascommissie voor 

het boekjaar 2022
12. Benoeming secretaris en alge-

meen bestuurslid & afscheid 
Coby Hartsuiker en Frans Meijer

13. Bijenkorfsteen
14. Jubileumjaar
15. Stand van zaken en toekomst 

vereniging
16. Rondvraag
17. Sluiting



SPEE   PUNTSPEE   PUNT
K RO N I E K  N O  3 2  •  M E I  2 0 2 2

BIJENKORFSTEEN OP COOLSINGEL
DE CROWDFUNDINGACTIE OM DE BIJENKORFSTEEN TE LATEN RESTAUREREN 
EN TERUG TE LATEN PLAATSEN OP DE VERNIEUWDE COOLSINGEL HEEFT VEEL 
ENTHOUSIASTE REACTIES OPGELEVERD. DE ACTIE OP VOORDEKUNST IS HALF MEI 
SUCCESVOL AFGESLOTEN. DANK AAN IEDEREEN DIE GEDONEERD HEEFT!

De gevelsteen is het enige restant van het door het bombardement getroffen warenhuis ‘Magazijn 
De Bijenkorf’ dat destijds stond ter hoogte van het Churchillplein. Het gebouw is ontworpen door architect 
Willem Dudok en werd gebouwd in de periode 1928-1930. De oude Bijenkorf werd in 1960 gesloopt omdat 
de Coolsingel werd doorgetrokken en de metro werd aangelegd. De gevelsteen verhuisde naar een distribu-
tieterrein van de Bijenkorf in Woerden en is inmiddels overgebracht naar het restauratiebedrijf in Ameide.
De beeldengroep is ontworpen door Hendrik Albertus van den Eijnde (1869-1939). Hij werd vooral bekend 
als beeldhouwer van monumenten en gevelversieringen aan woonhuizen en bedrijfsgebouwen maar ont-
wierp ook meubels en was een bekend tekenaar en graficus.
Het bedrag om de steen te laten restaureren, transporteren en terugplaatsen op een nieuwe sokkel is voor 
90% behaald. De laatste 10% hopen we de komende maanden via fondsen binnen te krijgen.
De laatste stand van zaken lees je op roterodamum.nl

visualisatie Frans Blok/3Develop


