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Vaer wel 1944

Botenhuis De Hoop

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1949

Henk Faanhof wint veldrit

Het roeien op de Amstel
ging tijdens de bezetting
gewoon door, ook bij
Koninklijke Amsterdam-

sche Roei- en Zeilvereniging De
Hoop. De gevolgen van het nieuwe
bewind gingen echter niet aan de ver-
eniging voorbij. In 1941 opende het
blad Storm SS onder de kop ‘De Hoop
der plutocraten’ de aanval: ‘Ondanks
het verbod van de rijkscommissaris

heeft deze vereniging het predicaat
Koninklijk nog niet doen vervallen.’
Na excuses aan de Duitsgezinde bur-
gemeester Voûte ruimde voorzitter
Lulofs het veld. Op last van de bezet-
ter werd in februari 1944 het club -
gebouw aan de Amstel gesloopt. Niet
alleen De Hoop moest wijken voor de
verdediging van de stad, alle boten-
huizen op de Amstel tussen Hoge-
sluis en Omval gingen tegen de grond.

Het was een modderige
bedoening op zondag 
13 februari 1949 in
het Amsterdam-

se Bos, maar de veldrit
voor wielrenners diende
een goed doel: steun
aan ‘onze jongens’ die
in het verre Indonesië
een koloniale oorlog
aan het voeren waren.
Het was koud, maar het
door wielervereniging
Olympia uitgezette parcours
was fraai: van de 27 kilometer
moesten er zeven worden gelopen
met de fiets aan de hand. Zeven prof-

wielrenners namen het op tegen
 honderd amateurs. Na de eerste

 ronde reden de amateur Tinus
van Gelder en de profs

André de Korver en Gerrit
Voorting op kop, noteer-
de de verslaggever van
Het Parool. De zege
ging echter naar de
Amsterdamse amateur

Henk Faanhof, die
ondanks een val in de

eerste ronde de sterkste
bleek in de eindsprint. 

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, fietsen
of lopen er dagelijks langs.

Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week wandelden we
op begraafplaats Zorgvlied aan de
Amstel. En stonden we even stil bij
het monumentale 19de-eeuwse
praalgraf van de familie Dorrepaal,
een rijksmonument waarvan ook 
de aardewerken kransen en stalen
kransdozen bewaard zijn. Winnaar is
Marion Slotboom. Welke plek met
historie zoeken we deze week? Inzen-
dingen voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

De helft van de buit van tien strekkende meters pornografie 
was achter de zaak opgeslagen in een geheime bergplaats, 

verstopt achter een kantoorkast

gevende foto’s en een stereokijker waarmee
naaktstudies konden worden bekeken. In een
theetafel werden nog eens zevenhonderd foto’s
gevonden van naakte mannen, vrouwen en kin-
deren in allerlei standjes. Het zou niet bij deze
invallen blijven.

Aanstootgevend werk
Alle inbeslagnames werden op het Rijksbureau
beoordeeld op het aanstootgevende karakter en
de strafbaarheid. Een heidense klus, denkt Slig-
gers: ‘De snelheid waarmee de Taurels telkens
weer hun zaken vulden, was voor de recher-
cheurs van het Rijksbureau niet bij te benen.’ In
beslag genomen boeken werden per titel gere-
censeerd: betrof het daadwerkelijk aanstoot -
gevend werk, semiwetenschappelijke seksuele
studies of slechts frivole niemendalletjes? Ook
een naaktfoto was niet per definitie oneerbaar,
stelde politiecommissaris Nolthenius de Man.
Een foto was pas obsceen als ‘het geslachtelijke
in de voorstelling’ werd geaccentueerd. En dus
maakte het Rijksbureau een indeling in vijf
 categorieën, voor een efficiënte beoordeling
van geconfisqueerd materiaal. 

Het zeldzaam overleverde envelopje met zes
foto’s, waarmee Sliggers zijn zoektocht begon,
viel buiten deze categorieën. In één oogopslag
was duidelijk dat de afbeeldingen van de 27-jari-
ge Haagse bonthandelaar Jacques Holtzer met
de 9-jarige Alma Friedrich uit Halfweg kinder-
porno betrof. ‘Je maakt het open en vraagt je af
of je ze wel had willen zien,’ schrijft Bert Slig-
gers. Een vondst die hij ‘vanwege het onder-
werp’ misschien wel had willen negeren. Tege-
lijkertijd geeft die een inkijkje in de wereld van
de handel in erotica rond 1930, ‘die de zeden-
meesters en politie tot wanhoop dreef’.

Bert Sliggers, De zedeloze jaren 30, De gebroeders
Taurel en de handel in erotica. Uitgeverij Boom,
€24,95, 262 blz. 

→ Het oude clubhuis van De Hoop, in 1940.  FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ In 1949 was veldrijden ook al een
sport vol hindernissen. FOTO GETTY

Bij zijn veroordeling zei
André dat er in de gewone
boekhandel niets meer
viel te verdienen

Porno kon in 1886 een massaproduct
worden dankzij de ontwikkeling 
van een goedkoop drukprocedé.
 Aanvankelijk is de Nederlandse
pornoproduc tie nihil en ontvangen 
de klanten het meeste materiaal per
post vanuit  Parijs. Als Franse, Belgi-
sche en Duitse handelaren neer-
strijken in Amsterdam, blijft dat in de
kranten niet onopgemerkt: ‘Sedert
eenige maanden heeft zich te Am-
sterdam een bende vreemdelingen
genesteld, waarbij zich ook enkele
Nederlanders hebben aangesloten,
die er hun werk van maken langs
 clandestienen weg onzedelijke
 photografieën en boeken in den
handel te brengen en te verspreiden.’
Omstreeks 1900 vertrekken de
 buitenlandse handelaren weer en
nemen Nederlandse boekhandelaren
en fotografen de lucratieve handel
over.

Porno wordt populair

en boekhandelaren – en daarmee de Amster-
damse eroticahandel van een eeuw geleden. Tij-
dens zijn research stuitte hij in het hoofdstede-
lijke politiearchief op een foto van een
uitgestalde collectie boeken ‘geconfisqueerd bij
een ziekelijke persoon’ in juni 1934. Die gefoto -
grafeerde buit, aangetroffen bij André Taurel,
biedt alsnog een inkijkje in de illegale handel in
prikkelliteratuur. 

De gebroeders Taurel waren volgens Sliggers
‘steeds op zoek naar de mazen van de wet om hun
clientèle van onder de toonbank te kunnen be-
dienen’. Daarbij haalden ze alle trucs uit de kast,
van het leveren van bestellingen op schuiladres-
sen tot geheime leeskamertjes achter de zaak. 

De Taurels grossierden in valse namen, niet
zonder reden. Henri was in 1911 al eens als tiener
opgepakt voor diefstal van 762,37 gulden van
zijn baas. Vader Hendricus verdween in 1899
voor negen maanden in de cel na het plegen van
ontuchtige handelingen met een puberjongen
in een portiek in de Vondelparkbuurt. Agenten
van de zedenpolitie schrokken er op hun beurt
niet voor terug om etalages te schouwen,
 klanten te schaduwen of undercover te gaan als
 potentiële klanten.

Spraakmakende zedenzaak
André duikt pas in oktober 1930 op in de politie-
dossiers en krantenverslagen, na inbeslagname
van een enorme hoeveelheid pornografische
boeken en foto’s in zijn Algemene Internatio -
nale Boekhandel Universo aan de Nieuwezijds
Voorburgwal 316. Tussen de reproducties van
Franse, Duitse en Spaanse prentbriefkaarten
werden ook enkele originele foto’s aangetroffen
van een moeder die ontuchtige handeling
pleegde met haar negenjarige dochtertje en een
vriendinnetje. Het was kinderporno gekocht
van de Duitse journalist Karl Friedrich, die de
foto’s thuis in Halfweg had gemaakt van zijn
vrouw Alma, dochtertje Gerda en haar vriendin-
netje Jacoba de Bruyn. Een spraakmakende
 zedenzaak, waar meer volwassenen bij betrok-
ken bleken.  

Bij zijn veroordeling tot een jaar gevangenis-
straf verdedigde André zich door te zeggen dat
hij aan deze handel was begonnen omdat in de
reguliere boekhandel niets meer te verdienen
viel. Nog maar net in de Amsterdamse straf -
gevangenis kreeg hij vijftien gulden boete en vijf
extra dagen hechtenis na de ontdekking dat zijn
verloofde de clientèle bleef bedienen. Bij huis-
zoeking van het boekwinkeltje Montmartre van
broer Henri in de Spuistraat werd op de toon-
bank een album aangetroffen met 248 aanstoot-

→ Een foto was pas obsceen als ‘het
geslachtelijke in de voorstelling’ werd
geaccentueerd’.  FOTO’S BERT SLIGGERS
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