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De kranige verdediging van het kleine
stukje overzees Nederland had Doeﬀ
een soort heldenstatus bezorgd

Primeur 1928

Voetbalverslag op de radio

→ Han Hollander in het hokje van de Avro. FOTO RIJKSARCHIEF

‘B

oven op het dak van de
overdekte tribune zat in
een houten huisje de
radio-ist, die de dingen
die gebeuren gingen aan een leger
van onzichtbare luisteraars zou
mededelen,’ aldus het Algemeen Dagblad in het verslag van de 34ste interland Nederland-België die op 11
maart 1928 werd gespeeld. De Avro
verzorgde die dag eerste live radio-

reportage van een interland.
Het zou de doorbraak worden van
debuterend sportverslaggever Han
Hollander, die in 1936 ook verslag
zou doen van de Olympische Spelen
in Berlijn. Op 6 juli 1943 werd hij vanuit Westerbork met zijn familie op
transport gezet naar vernietigingskamp Sobibór in Polen, waar zij op
9 juli aankwamen en dezelfde dag
werden vermoord.

Amsterdammer 1935

Aanslag op een hoofdredacteur

B

→ Hendrik Doeff, portret door Charles
Howard Hodges (1764-1831).

regtschapenheid’ en memoreert ‘dat door zijne
zorg, trouw en volharding de Nederlandsche
vlag gedurende de bange tijd der Fransche overheersing, niet opgehouden heeft van het eiland
Decima te wapperen’.
Dit is een bewerkte, ingekorte versie van het artikel
dat maritiem historicus Cor Scholten schreef voor
het maartnummer van Ons Amsterdam.

Toegangspoort
tot het
Japanse rijk
Deshima betekent ‘eiland
dat uitsteekt’. Het is een
kunstmatig schiereilandje
in de Baai van Nagasaki op
het Japanse hoofdeiland
Kyushu, dat in 1638 wordt
ingericht voor de Portugezen en in 1641 door de
VOC is ingenomen. De toenmalige heerser van Japan,
shogun Tokugawa Iemitsu,
sloot zijn rijk af voor contacten met het buitenland.
Maar voor de Hollanders
creëerde hij een streng
gereglementeerde uitzonderingspositie, die tot 1854
voortduurde. Net als zijn
voorgangers maakte Hendrik Doeff elke vier jaar een
lange, moeizame voetreis
naar het hof van de shogun
in Edo (het huidige Tokio)
om geschenken aan te
bieden en de voortzetting
van de handel veilig te
stellen.

ij dagblad Het Volk op het
Hekelveld vraagt donderdagmorgen 7 maart
1935 een man om
een onderhoud met
Johan Frederik Ankersmit, de bijna 64-jarige
hoofdredacteur van
het sociaaldemocratische dagblad. Eenmaal
oog in oog met Ankersmit haalt de bezoeker
een geladen pistool te
voorschijn. Het doelwit duikt
onder zijn bureau, zijn secretaresse gilt om hulp. Als het pistool weigert, wordt de man overmeesterd.

Bij fouillering blijkt hij een verklaring
bij zich te hebben: Ankersmit moest
dood wegens zijn houding tegen
het communisme. ‘De burgerlijke pers probeert
reeds munt te slaan voor
verdere ophitsing tegen
de communistische
partij,’ reageert communistisch dagblad
De Tribune. ‘Terwijl de
partij letterlijk niets met
deze daad gemeen heeft,
en onvoorwaardelijk afwijst.’

→ Johan Frederik
Ankersmit.

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week stonden we voor Reguliersgracht 63, de in
1882 gebouwde directiewoning met
toonzalen van makelaardij, timmeren aannemersbedrijf Zeeger Deenik
& Zoon. Het nog meest complete
19de-eeuwse woonhuis van de stad.
Winnaar van het jaarabonnement op
Ons Amsterdam is Marjon Nooter.
Welke historische plek zoeken we nu?
Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl
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