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‘Mussert leider van het volk’
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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1970

Jordanees in nieuwe film Tati

‘Een grootste manifestatie
van verbondenheid en
trouw aan den Führer en
den Leider der NSB,’ zo

omschreef De Telegraaf de NSB-
partijbijeenkomst op 13 december
1942, in ‘een tot de allerlaatste plaats’
bezette grote zaal van het Concert -
gebouw. Rijkscommissaris Arthur
Seyss Inquart betrok de NSB officieel
bij het landbestuur en riep partij -

leider Anton Mussert uit tot ‘Leider
van het Nederlandsche Volk’. Tot
 grote tevredenheid van NSB-partij-
bons Cornelis van Geelkerken: “De
laatste drie jaren heeft men wel het
meest van ons gevraagd, omdat toen
onze wensen en verlangens bij alles
ten achter moesten worden gesteld.
Voor landverraders zijn wij uitge-
maakt, doch het is nu wel duidelijk,
wie de landverraders zijn.” 

Jordanees Toon Klepper (41)
speelt in de nieuwe Franse
filmkomedie Traffic van
Jacques Tati de rol 
van garagist. En

daar is hij trots op, ver-
telt hij 10 december
1970 in Het Parool. 
In de film reist Tati als
zijn alter ego Monsieur
Hulot met een nog
geheime nieuwe luxe
sportwagen van Parijs
naar de AutoRAI. 

Volgens het artikel werd ‘de 
rossige, wat corpulente Toon’ voor 
de rol gecast in zijn stamkoffiehuis

Puck op de Brouwersgracht en zal 
hij in januari zijn rol inspreken in

Parijs. 
“Het is volgens hen erg
moeilijk om een Frans-

man te vinden die
Engels met een Hol-
lands accent spreekt.”
Volgens Toon is Tati
tevreden. “Ik heb 

nooit eerder geacteerd,
maar in de Jordaan 

zijn we allemaal toneel-
spelers.” 

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, fietsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Vorige week wandelden we
rond wooncomplex Het Breed van
architect Frans van Gool, gereali-
seerd tussen 1962-1968 in Noord.
Winnaar van het jaarabonnement op
Ons Amsterdam is Michiel Geldof.
Welke historische plek zoeken we
deze week? 
Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl. 

‘Mijn moeder wilde me eigenlijk Tesselschade noemen, 
maar daar heeft mijn vader een stokje voor gestoken’ 

Tessel Bezem wist meteen dat ze het leven van Maria Tesselschade Roemers Visscher wilde beschrijven

een van de twee mannelijke studenten die aan
het boek meewerkten. “Achteraf heb ik het
best moeilijk gemaakt voor mezelf, want er is
heel weinig bekend over haar.” Hoewel haar
zoon mede dankzij het portret van Rembrandt
wereld beroemd werd, bleef Wijmer onder de
 radar van (kunst)historici. Na het overlijden
van haar man runde ze zijn bedrijf om haar
zoons ruimte te geven zich op de kunsten te
storten. Op deze manier heeft Wijmer een indi-
recte, maar significante, invloed gehad op de
kunstwereld, zeker omdat haar na komelingen
nog decennialang bekende kunstverzame-
laars zouden blijven. 

Multitalent
Duidelijker is de impact van dichteres, zangeres
en glasgraveerster Maria Tesselschade Roemers
Visscher. Voor Tessel Bezem (24) was de keuze
om de beschrijving van deze vrouw op zich 
te nemen snel gemaakt. “Mijn moeder wilde me
eigenlijk Tesselschade noemen, maar daar
heeft mijn vader een stokje voor gestoken. Ik
ben opgegroeid met haar gedichten, maar wilde
nu ook andere dingen over haar te weten ko-
men.” 

Bij Tesselschade geen gebrek aan bronnen,
maar het kiezen van een focuspunt was wel
moeilijk. “Ze heeft zoveel gedaan en ze was bij-
voorbeeld ook een muze voor veel bekende
mannelijke schrijvers.” 

Dat het boek er is gekomen, is volgens de stu-
denten vooral te danken aan Judith Noorman.
Tessel Bezem: “Ze heeft er zoveel tijd in gesto-
ken.” Corné Borst: “Vanaf het eerste moment
merkte je aan haar dat ze er alles aan wilde doen
om dit gepubliceerd te krijgen. Maar ze ging
voor kwaliteit.” 

Judith Noorman (red.), Gouden 
vrouwen van  de 17de eeuw, 
WBooks, € 24,95, 160 blz.

→ De NSB-bijeenkomst in het Concertgebouw. FOTOSTADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Fragment uit de filmposter 
van Traffic.

Rachel Ruysch (Den Haag, 1664-
Amsterdam, 1750), ook besproken in het
boek, was een van de bekendste kunste-
naressen uit haar tijd. Haar oeuvre be-
slaat meer dan 150 schilderijen. Ruysch
zette ook tien kinderen op de wereld. Het
Rijksmuseum heeft een aantal van haar
fruit- en bloemenschilderijen in de col-
lectie. Ruysch had een subliem oog voor
detail. Haar pioenrozen lijken levensecht,
met kruipende insecten op de bladeren.
Een schilderij van Rachel Ruysch kostte
in haar tijd al honderden guldens. Ze was
ook het eerste vrouwelijke lid van het in
1656 opgerichte Haagse schildersge-
nootschap Pictura. FOTO RIJKSMUSEUM

Rachel Ruysch, schilderes
en moeder van tien

→ Fragment
van de
ontvangst -
kamer in het
poppenhuis
van de
Amster -
damse kunst -
verzamelaar
Petronella de
la Court
(1624-1707).
FOTO CENTRAAL
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