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Student bezoekt de Nasa

Artis is de oudste dierentuin
van het land, maar was niet
de eerste dierenverzame-
ling. Zo had de 17e-eeuwse

herberg Blauw Jan aan de Klove-
niersburgwal al een dierentuin, die
tegen betaling kon worden bezocht.
Het Zoölogisch Genootschap Natura
Artis Magistra werd op 1 mei 1838
opgericht door uitgever en boekhan-
delaar G.F. Westerman, makelaar
J.W.H. Werlemann en horlogemaker

J.J. Wijsmuller. De leden konden op
landgoed Maldenhof aan de Plantage
Middenlaan wandelen tussen pape-
gaaien, aapjes en een Surinaamse
boskat. Een jaar later werd voor
30.000 gulden het ‘reizende beesten-
spul’ van kermisexploitant Cornelis
van Aken overgenomen, waaronder
leeuwen, een tijger, hyena’s, ijsberen,
bruine beren, een zebra, een gnoe,
een kangoeroe, een boa constrictor
en olifant Jack.

Vier jaar voor de eerste maan-
reis volgde de 19-jarige
Amsterdamse student
Theo Kristel in mei

1965 een Amerikaanse
cursus rond het Nasa-
ruimtevaartprogram-
ma, samen met 59
andere uitverkoren.
Kristel studeerde des-
tijds enkele maanden in
Los Angeles. “Ik had in
mijn eindexamenjaar op
het Barlaeus een studiebeurs
gewonnen,” vertelde hij in 2015,
vijftig jaar na dato aan Ons Amster-
dam. Tijdens de ruimtevaartcursus

bezocht hij tal van plekken. “Ik had
me bijna verslapen voor de excursie

naar Kennedy Space Centre.”
Het controlecentrum in

Houston maakte grote
indruk. “Daar stonden
vijf parallel geschakel-
de enorme computers.”
In Amsterdam deed hij
wis- en natuurkunde

en theoretische fysica.
“Maar mijn Amerikaanse

studieresultaten bleken
niets waard.”c

Amsterdam zit vol verbor-
gen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Vorige week stonden we voor Prin-
sengracht 505, het voormalige woon-
huis van schrijver en journalist Fred
Thomas (1906-1959). Hij had een bij-
zondere belangstelling voor het lot
van de bewoners rondom de afgeslo-
ten Zuiderzee. Winnaar van het jaar-
abonnement op Ons Amsterdam is
Yentl Sarfaty. Welke plek met historie
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar: 
zoekplaatje@parool.nl

‘Als groep waren ze vervolgd, maar als enkeling kwamen ze terug’
Historicus Evert de Vos over de enkele Joodse clubleden die na de oorlog terugkeerden

Bij elkaar zijn dat 236 omgekomen voetballers,
die nu allemaal worden genoemd op het geza-
menlijke clubmonument, voor WV-HEDW heel
waardevol voor het clubleven. 

Voor onderzoekers van de Tweede Wereldoor-
log zijn de gegevens op dit monument ook be-
langrijk, omdat die ons veel kunnen vertellen
over het lot van de Joodse bevolking. Sinds en-
kele maanden kan dat via de website Oorlogs -
levens.nl, die tientallen oorlogsarchieven met
elkaar verbindt. Ook de oorlogsslachtoffers van
WV en HEDW zijn hierin opgenomen, gekop-
peld aan de andere archieven. Bronnen die eer-
der van elkaar waren gescheiden, komen daar-
door nu bij elkaar, met soms opmerkelijk
resultaat.

Kindertransporten
De eerste grote razzia’s bijvoorbeeld waren op 22
en 23 februari 1941 in Amsterdam: de aanloop
tot de Februaristaking. Via Oorlogslevens wordt
duidelijk dat er ook vijf leden van HEDW wer-
den opgepakt, die nog in datzelfde jaar in Maut -
hausen werden vermoord. Ook Herman van
Zuiden van WV hoorde bij deze slachtoffers. 

Verder zien we dat drie jeugdleden van WV en
HEDW werden afgevoerd tijdens de kinder-

transporten van 6 en 7 juni 1943. Bijna 1300
Joodse kinderen werden toen vanuit kamp
Vught via Westerbork naar Sobibor gebracht,
waar ze meteen werden vermoord, samen met
hun moeders. Louis de Rood van WV was 14 jaar
oud; Leendert Overst en Joseph Goslau van
HEDW waren 15 jaar. Deze voetballertjes stier-
ven allemaal in Sobibor, samen met hun moe-
der, broers en zussen.

Slechts enkele clubleden keerden terug na de
oorlog. ‘Als groep waren ze vervolgd,’ schreef De
Vos wrang, ‘maar als enkeling kwamen ze terug.’
Zo had iedereen bij WV of HEDW zijn eigen ver-
schrikkelijke verhaal. Dankzij het clubmonu-
ment weten we 75 jaar na de bevrijding nog
steeds van hun bestaan. Precies zoals werd ge-
zegd tijdens de onthulling van het officiële oor-
logsmonument van de KNVB, waarop hun na-
men ook staan vermeld: ‘Zij zijn niet dood, die in
ons hart leven.’

Jurryt van de Vooren is sporthistoricus. Afgelopen
maand verscheen bij uitgeverij Balans zijn boek 
Door Wilskracht Zegevieren (€ 19,99), over sport in
de Tweede Wereldoorlog. Voor dit boek verzamelde
hij data en opmerkelijke verhalen die een nieuw
beeld geven van de sport tijdens de bezetting.

→ De eerste
dieren -
verblijven 
van Artis.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Theo Kristel deed in 1965 een
ruimtevaartcursus in de VS.

→ Wilhelmina Vooruit (WV) op KNVB-kamp in 1949. In de oorlogsjaren waren 67 van de leden
vermoord, onder wie de 14-jarige Louis de Rood. FOTO NATIONAAL ARCHIEF  


