
In het archief van de Koninklijke
Nederlandsche Studenten Roei-
bond (Regionaal Archief Leiden)
bevindt zich een bewijs van Olym-
pisch historicus Anthony Bijkerks
nijvere arbeid. In maart 1960
stuurde hij deze club een brief met
het verzoek om informatie over
roeiers uit 1900 die in Parijs hadden
deelgenomen aan de Olympische
Spelen. De secretaris van de
KNSRB krabbelde op de brief: ‘kan
best even wachten tot november’.
Dat was niet naar Bijkerks zin. Om-
dat hij niet direct antwoord had ge-
kregen stuurde hij in die maand
maart nog eens twee brieven met
steeds dringender verzoeken om
de benodigde inlichtingen.

Dit voorval tekent Bijkerks verbe-
tenheid en jarenlange passie met
de Olympische beweging. Het boek dat hij, overigens na
een persoonlijk zeer tragische periode, heeft afgeleverd
heeft alle kenmerken van een standaardwerk. Alle, ja
alle, Nederlandse Olympische deelnemers staan erin,
netjes gegroepeerd per tak van sport en per Olympische
Spelen. Van elk van die Spelen geeft Bijkerk de basisfei-
ten en de Nederlandse inbreng. Wat in de vorige versie
Het gouden boek van de Nederlandse Olympiërs nog
ontbrak, een compleet register, staat er nu wel in. Er
staat ook een overzicht in van de leden van het Neder-
lands Olympisch Comité. Voer voor historici, sportfana-
ten en gewoon geïnteresseerden. Bijkerk heeft de ul-
tieme basis gelegd voor verder onderzoek: van alle deel-
nemers geeft hij geboortedata en indien toepasselijk ook
de overlijdensdata. Dan een korte opsomming van hun
prestaties op de Spelen, gegevens over hun opleiding en
beroep en soms nog meer gegevens. In de vorige uit-
gave had hij een aantal uitgebreidere biografische schet-
sen en interviews van en met een aantal sporters opge-
nomen. Terecht zijn die nu afwezig. Moet je het vorige
boek er maar gewoon bij halen. Hij heeft die stukken
verruild voor een aantal nieuwe bijdragen zoals een
aangrijpend verhaal over de 1936-roeier Ernst de Jonge
(een Soldaat van Oranje), de 1920-touwtrekkers en de

veranderde sluitingsceremonie op
de Spelen van 1956.
Het is niet alleen een opzoekboek.
Sociaal-historici hebben hier een
prachtige basis om de herkomst
van sporters na te trekken. Ja, het
klopt, de voetballers op de eerste
Spelen kwamen uit de betere mi-
lieus, datzelfde geldt voor bijna alle
sporten en je ziet in de loop der ja-
ren hun afkomst verschuiven. Uit-
zonderingen zijn er altijd: de roei-
ers, ruiters en zeilers aan de ene
kant, en de boksers en worstelaars
aan de andere kant. Wist u dat er
een Nederlandse Olympiër in 1956
in Djakarta is overleden waar hij
werkte als barkeeper? Dat het voet-
balteam van 1908 wel erg veel Indi-
sche achtergronden had? Dat in
1936 een barones meedeed aan het
Alpine skiën? Dat er in 1906 tussen-

spelen in Athene zijn geweest met Nederlandse deel-
name?

Aanmerkingen? Niet zoveel hoor, hier en daar is de ty-
pografie wat ongelijkvorming, maar is dat nou een
ramp? Ik dacht het niet. Met zo’n hoeveelheid aan feiten
glipt er wel eens wat doorheen. Bijkerk beschouwt het
zelf als een gemis dat hij van drie Olympiërs nog niet
alle gegevens heeft. Van de in het boek genoemde vierde
missing person, Curt van der Sandt (1928, bobslee) is in-
tussen wel nieuwe informatie opgedoken via Duitsland.
En inmiddels staat de stand nog maar op één manco: J.
Smit uit Rotterdam. 
Ik heb begrepen dat er nergens ter wereld zulk een uit-
gebreid overzicht van Olympiërs bestaat, met uitzonde-
ring van wellicht Denemarken. Bijkerk heeft voor zijn
onvermoeibare werk als Olympisch historicus de Olym-
pic Order gekregen. Terecht. Koop dit boek, lees en ge-
bruik het.
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