
Ton Bijkerk kon in zijn boeken over de Nederlandse

Olympische deelnemers niet veel schrijven over Curt

van de Sandt. Van de Sandt was bobsleeër voor

Nederland tijdens de Winterspelen in Sankt Moritz,

1928. Zelfs geboorte- en sterfdata ontbreken. Nico van

Horn heeft voor stichting de Sportwereld wel veel

over Van de Sandt gevonden, dit overigens in hartelij-

ke samenwerking met Sierk Plantinga van het

Nationaal Archief. Hieronder een bijdrage over de

bobsleeër met de nadruk op zijn sportieve prestaties. 

Van Duitschen bloed

er kwamen wel meer duitsers naar nederland in de

negentiende eeuw. zoals de hannekenmaaiers, de land-

arbeiders in het oosten van nederland. of koningsbrui-

den, die introuwden in het huis van oranje-nassau. of

tudden en fortuinmakers zoals de broers

Brenninkmeijer die in nederland het c&a-imperium

opbouwden. Bij die laatste groep behoorde heinrich

gerhard van de sandt (ook bekend als gerard henricus

van der sandt). van de sandt was in 1822 in elten gebo-

ren en trouwde daar in 1849 met pauline Ursula

moormann.i in het voetspoor van anderen kwamen ze

in 1850 naar nederland. na een kort verblijf als kan-

toorbediende in amsterdam en een paar jaar in

rotterdam, streek hij in 1855 neer in Utrecht, waar hij

met een korte onderbreking in 1860 bleef wonen. zijn

werkgever in die eerste Utrechtse jaren was anton

sinkel (ja, de man van de winkel!). dat was niet zo ver-

wonderlijk want sinkel en van de sandt’s vrouw waren

allebei afkomstig uit mettingen en hun families waren

verwant. toch ging het niet helemaal goed bij sinkel.

Textiel

in 1861 richtte g.h. van de sandt een eigen zaak op. de

firma g.h. van de sandt & co startte officieel als firma

per 14 oktober 1861 met gerhard eduard moormann

als vennoot.ii deze moormann was een oudere broer

van zijn vrouw. van de sandt was de winkelier en

tekende namens de firma, moormann bleef op de ach-

tergrond als stille vennoot maar leverde waarschijnlijk

wel het kapitaal. aan de oude gracht 32-34 betrok de

firma uiteindelijk een kolossaal dubbelpand, met een

winkel in manufacturen etc. die tot na de eerste

Wereldoorlog bestond. 

in 1868 werd heinrich gerhard van de sandt

genaturaliseerd tot nederlander.iii vanaf die tijd voer-

de hij de naam gerard henricus van der sandt. in 1872

werd het firmacontract met moormann nog eens ver-

lengd, de zaken verliepen blijkbaar voorspoedig. na

het overlijden van moormann in januari 1888, vertrok-

ken gerard henricus en zijn vrouw paula op 18 juni

1888 terug naar elten. de firma onder vennootschap

werd opgedoekt, en de zaak kwam in handen van de

erfgenamen van g.e. moormann, de families

moormann en theissing. deze handhaafden de naam

g.h. van der sandt, een bewijs dat de winkel intussen

een goede naam had in Utrecht. eind december 1905

besloten de toenmalige eigenaars de zaak als vennoot-

schap voort te zetten, onder de naam nv

manufacturenhandel v/h g.h. van der sandt. iv ook

in zwolle kreeg de winkel een vestiging.

g.h. van der sandt kreeg met zijn vrouw zes

kinderen,v van wie ons vooral nummer twee interes-

seert. engelbert Felix richard werd geboren in

amsterdam in 1854. na een roerige jeugd kwam hij

begin 1875 terug in Utrecht met een kersverse vrouw,

nina maij Wolfe, met wie hij in 1874 in new York

getrouwd was. dat was een goed huwelijk, zeker uit

financieel oogpunt. nina’s vader behoorde bij de steen-

rijke familie Wolfe die kapitaal had gemaakt door het

importeren van schnapps uit schiedam. nina en haar

zussen erfden een gigantisch vermogen. nina was

zwanger toen ze in Utrecht aankwam. ze kregen een

zoon, richard. Lang bleef het echtpaar niet in Utrecht.

nog geen maand na de geboorte van richard vertrok-

ken ze naar parijs en hadden vervolgens een lange lijst

woonplaatsen, o.a. merano en hamburg tot ze uitein-

delijk in Wiesbaden uitkwamen. de verbintenis met

nina Wolfe bleek een uiterst gelukkige: ze was rijk. tijd

voor nog meer voorouders!

Gouden lepel

Benjamin Wolfe was een van oorsprong Joodse koop-

man in richmond, virginia, met zeven zoons en een

dochter. Benjamin zelf overleed in 1818. drie van zijn
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zoons, samuel, Joel en de jongste Udolpho, zetten in

1848 een zaak op die schnapps uit schiedam importeer-

de, onder de naam Udolpho Wolfe & co. Udolpho

werd een vooraanstaand persoon in de new Yorkse

elite. vanaf het firma-adres Beaver street 22 wist

Udolpho Wolfe een waar drankimperium op te bou-

wen. via deze firma en haar vader erfde nina een

gigantisch vermogen dat zij op haar beurt weer doorgaf

aan haar zoon richard en haar andere kinderen. curt

alfred richard van de sandt (hamburg 28-6-1885 –

plainpalais, geneve, 3-8-1930) was de tweede zoon van

engelbert van de sandt en nina Wolfe. hij kon een

luxueuze toekomst tegemoet zien zonder ooit daad-

werkelijk te hoeven werken. alle tijd om zich te wijden

aan andere bezigheden, waaronder … sport.

hij was geboren op 28 juni 1885 te hamburg en

had de nederlandse nationaliteit. in oktober 1918 werd

hij voor de eerste maal voor militaire dienst opgeroe-

pen, maar hij kreeg keer op keer uitstel. Uiteindelijk

zou hij in april 1922 voorgoed vrijstelling krijgen

wegens aanwezigheid van een bijzonder geval. helaas

is de bijbehorende correspondentie en beschikking niet

bewaard gebleven. hij zou dienst doen bij de genie,

motordienst, maar is dus nooit officieel opgekomen.

curt was in het begin van de jaren twintig ‘automobiel-

ingenieur’ te Wiesbaden. hij had aanzien in

Wiesbaden. Bij Koninklijk Besluit kreeg hij in 1922 toe-

stemming om te Wiesbaden consul voor griekenland te

zijn. en daar zien we de griekse connectie: zijn vrouw

nina was griekse, van goede afkomst. ze trouwden in

grootse stijl in athene op 21 januari 1921. zij, nina

oikonomou (neina/nena ecomomos), was geboren in

1910 te ithaka (ste maure) in griekenland en woonach-

tig te athene. getuigen op het huwelijk waren generaal

victor dousmanis en aristide rallis, industrieel. curt

was volgens de huwelijkakte op dat moment woonach-

tig in athene, en daarvoor te Wiesbaden.vi op 2 augus-

tus 1922 schreef de (nederlandse) minister van

Buitenlandse zaken aan zijn collega van Justitie in ver-

band met het verzoek van curt om toestemming tot de

aanvaarding van de betrekking van consul van

griekenland (in diensttreden bij een buitenlandse

mogendheid) over het echtpaar: ‘de heer c.a.r. van

de sandt is een zeer gezien lid der nederlandsche kolo-

nie te Wiesbaden en verkeert in de beste kringen aldaar.

de familie geldt als gefortuneerd. de heer c.a.r. van

de sandt is met een grieksche dame uit allereerste hof-

kringen gehuwd; bij het huwelijk, dat in het vorige jaar

plaats had, was wijlen hr. ms. gezant te athene, Jhr. de

sturler, getuige.’ na het huwelijk ging het echtpaar

wonen te Wiesbaden, theodorenstrasse 4.

in maart 1927 werden curt en zijn echtgenote

neina economos ingeschreven bij het nederlands

consulaat te genève, komende vanuit Wiesbaden. zij
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gingen wonen in een villa aan het Lac Léman te creux-

de-genthod, in de gemeente genthod bij genève. hij

hoefde dus niet te werken en had zijn zakelijke belan-

gen ondergebracht, eerst in een firma in hamburg, later

in schiedam, de n.v. Udolpho Wolfe company.vii curt

was tot aan zijn overlijden lid van de raad van Bestuur

van dit bedrijf dat zich bezig hield met ‘de fabricage

van en handel in spiritualiën en aanverwante artikelen

en verder deelneming in bedrijven, die een gelijksoor-

tig doel hebben.’ curt overleed op 3 augustus 1930,

overigens zonder kinderen na te laten. de akte van

overlijden van curt werd opgemaakt in de gemeente

plainpalais, nu genève, op de dag van zijn

overlijden.viii

van der sandt was niet alleen in wintersport

geïnteresseerd. volgens zijn neef Udolpho Wolfe was

curt een van de oprichters van de eerste golfbaan in

onex bij genève. hij was ook regelmatig present bij

golftoernooien in nederland. zo nam hij in 1924 aan

een toernooi in noordwijk deel. in duitsland reed hij in

snelle bolides en deed aan autorallies mee. 

Winterspelen

in 1928 besloot een aantal in zwitserland rentenierende

en wonende nederlanders dat er iets structureels

gedaan moest worden aan het bobsleeën. ze richtten in

davos de nederlandsche Bobsleigh club davos op.ix

het doel van deze club was het bevorderen en aanmoe-

digen van sneeuw- en wintersport, het scheppen van

een daartoe geëigend centrum en het organiseren van

wedstrijden. de oprichters en eerste bestuurders waren

Jacques hubert pierre Francois menten (rentenier te

Baden), curt alfred richard van de sandt (rentenier te

Bellevue genthod, bij geneve), Jacques paul delprat

(ingenieur te amsterdam) en Benjamin Wilhelm

stomps (correspondent te villa tamara, davosdorf).

ook de secretaris van de nederlandsche

schaatsenrijdersbond g.W.a. van Laer was nauw

betrokken bij de oprichting en hij kreeg de taak de club

aan te melden bij het nederlandsch olympisch comité.

dat lukte ook dat jaar. de club was weliswaar opgericht

in davos, in grand hotel curhaus, op 20 januari 1928,

maar werd statutair gevestigd in amsterdam, in het

kantoor van de schaatsbond. ze wilden namelijk uitko-

men voor nederland op olympische spelen. menten

was de leider van de groep en op de bob fungeerde hij

als remmer. van der sandt was stuurman.

van der sandt haalde met de vijfbob de elfde

plaats met de tromp in sankt moritz in februari 1928,

op de olympische spelen. zeven nederlanders deden

aan die spelen mee. chef de mission was g.W.a. van

Laer en drager van de nederlandse vlag was e.L.

texeira de mattos. Wellicht lag de lage klassering aan

het navolgende:

‘zoo juist ontvangen wij uit st. moritz het

bericht, dat ook de nederlandsche bobbemanning met

bob tromp op de bobbaan van st. moritz een ongeval

gehad heeft. door dit ongeluk zal de nederlandsche

bobbemanning niet deel kunnen nemen aan de derby-

race die hedenmorgen en overmorgen gehouden zal

worden. het ongeval had plaats in de tweede bocht na

de bekende horse shoe. daar bleek door vorige bobs een

gat te zijn geslagen in den ijswal vlak bij den uitgang

van de bocht, waar de rechterschaats van de voorste

runners van de tromp in terecht kwam. het gevolg was,

dat de voorste runners dwars sloegen, wat zo’n gewel-

digen ruk gaf dat de bob op zijn “waterleiding” kwam

liggen en allen er af sloegen. het ongeluk liep nog

genadig af. van der sandt, de stuurman, verzwikte zijn

pols en paul delprat kreeg twee gaten in zijn linker

scheenbeen. Bij de tweede manche van den wedstrijd

om den gold cup, die 4 Februari verreden werd, zijn er

zoodanige ongelukken gebeurd, dat men de bobbaan

tijdens de race heeft moeten sluiten en de verdere race

heeft moeten uitstellen. ’t Was een droevige aanblik om

al die bebloede hoofden en gezichten van de buiten-

landse deelnemers te zien die bij den uitgang van de

“sunny corner” tegen de ijswanden werden gesmakt.

eén lid van de bemanning van de Fransche bob brak

zijn pols. in de eerste manche brak, van de andere

Fransche bobbemanning een der rijders zijn sleutel-

been. maar waarover ieder diep verontwaardigd was –

en dan ook het ergerlijkste van alles is: er was geen

medische hulp aanwezig, er was geen verbandkist, er

waren geen watten, niets, hoegenaamd niets was er om

de slachtoffers te verbinden. van den heer delprat kre-

gen wij het verheugende bericht, dat zijn wonden

behoorlijk dicht zijn en hij zich weer geheel fit voelt.

het wachten is nu op de genezing van van der sandt.

maar de heer delprat schrijft ook dat er gewacht zal

worden tot de baan verbeterd is, en merkt terecht op,

dat het schandelijk is dat zóó kort voor de olympische

spelen de baan in zulk een toestand is, dat een wed-

strijd wegens gevaar gestaakt moest worden. volgens

een later bericht heeft de heer menten, de aanvoerder

van de nederlandsche bobbemanning te st. moritz,

meegedeeld, dat deelneming aan de olympische

“bob”rennen onmogelijk is ten gevolge van de verwon-

ding van den stuurman van der sandt.’x

de nare situatie verbeterde gelukkig iets: ‘st.

moritz 12 Febr. er is heel wat te doen geweest om ons

bob-slee-team dat eerst zich teruggetrokken had –

gelukkig nog niet definitief – en daarna weer, na den

oefenrit, besloten had om toch maar uit te komen. van

14 D E S P O RT W E R E L D 44



der sandt had bij een oefening in davos zijn hand nogal

leelijk bezeerd, zoodat de vrees inderdaad gewettigd

was, dat de ploeg daardoor - en mede door het ontbre-

ken van behoorlijke reserves - tot terugtrekken

gedoemd zou zijn. er hebben inderdaad allerlei berich-

ten de ronde gedaan. maar dit kan ik nu wèl als zeker

vaststellen, dat onze bob-ploeg uitkomt op de spelen.

er wordt dagelijks geoefend en de zaterdagmiddag

was nog succesvol want toen maakte de ploeg, die

intusschen door verschikking der bobbers ietwat beter

ligt, al een behoorlijken tijd. het bobben eischt langdu-

rige en scherpe oefening: iets waaraan het onzen

nederlandschen deelnemers wel enigszins heeft ont-

broken. maar ik ben overtuigd, dat zij hun “utmost”

zullen doen, daarvoor staat ons het enthousiasme van

menten c.s. gaarne borg. de ploeg bestaat nu officieel

uit: curt van der sandt (stuurman), Jacques paul

delprat, h.L. dekking, jhr. e.L. texeira de mattos en h.

menten (remmer). ik hoop aan het einde van deze week

ettelijke malen een behoorlijk succes van onze gehandi-

capte, maar goed-willende bobploeg te kunnen mel-

den.’xi zoals gemeld, ze werden elfde.xii

De Bobsleigh Club Davos

de Bobsleigh club bleef na 1928 enthousiast en actief.

menten bouwde een sneeuwbaan in davos. van de

sant haalde bij de zwitserse Winterspelen op deze baan

in januari 1929 met de pool potulickide de eerste plaats

in de twee-bob. die zwitserse Winterspelen waren

notabene door een nederlander, g.a.W. van Laer, op

touw gezet. in februari 1929 werd van de sandt vierde

met Bekkers bij de eK bobslee te davos, in de tweebob.

van de sandt was recordhouder op de (oude)

schatzalpbahn sedert 15 jaar. dat

record kon na januari 1929 niet meer

gebroken worden, omdat er de nieuwe

door menten gebouwde baan in

gebruik was genomen.

nederlanders waren ook op

ander terrein actief in zwitserland. al

in 1920 teisterden nederlanders op de

bobslee de baan in davos.xiii clubs

voor de nederlanders waren er

genoeg: de hollandsche club in sankt

moritz die vanaf 1923 winterwedstrij-

den organiseerde, de nederlandsche

iJsclub davos (uit 1925) met sonies,

Wijsman en mejuffrouw Bredee.xiv in

1928 werd de nederlander guust

ostwald secretaris van de (zwitserse)

Bobsleighclub. ook bij de

academische Winterspelen in 1930 en

1935 was er een grote nederlandse inbreng.

hoe ging het na curts overlijden verder met de

nederlandsche Bobsleigh club davos? de spelen van

1932, in Lake placid, waren te ver weg. de volgende

olympische spelen in 1936 zouden in garmisch-

partenkirchen zijn. de nederlandsche Bobsleigh club

davos wilde deze keer wel inschrijven. de potentiële

deelnemers zouden al in februari 1934 gaan oefenen in

st moritz. het plan was ook om mee te doen aan de WK

in de viermansbob. menten, die in Baden woonde, was

nog steeds de stuwende kracht van de bobsleeclub. het

kwam in januari 1936 slechts tot deelname van een

tweemansbob, met sam dunlop en Willem gevers.xv

Bij de voorbereidingen van de geplande

olympische Winterspelen van 1940 schreef het

nederlandsch olympisch comité de bobsleeclub min-

stens tweemaal aan, of er nog belangstelling was. voor

zover we hebben kunnen nagaan is daarop formeel

geantwoord dat de nederlandsche Bobsleighclub

davos zich terugtrok als lid van het noc.xvi het bob-

sleeën in nederland was voorlopig afgelopen. de

Bobsleigh club zou nog tot 1948 de vergaderingen bij-

wonen van de internationale bobsleeclub, althans zo

luiden sommige berichten. pas tegen het eind van de

jaren zeventig herleefde de belangstelling voor het bob-

ben. 

De schnapps

hoe ging het verder met de nv Udolpho Wolfe

company? na het overlijden van curt in 1930, werd

zijn oudere broer richard in zijn plaats benoemd als lid

van de raad van Bestuur. na diens overlijden (1943)

trad hun zus neina aan als lid van de raad van
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Bestuur, in 1947. zij bleef tot 1949 in functie. hierna zet-

ten verschillende familieleden van de familie Wolfe en

vrienden of kennissen hun taken voort. tijdens de

tweede Wereldoorlog kwam het bedrijf onder een

‘verwalter’: immers, het bedrijf werd aangemerkt als

vijandelijk vermogen.xvii het ging intussen minder

goed met de zaak: al voor de oorlog was de hoofdacti-

viteit naar australië verlegd, ongetwijfeld onder

invloed van de drooglegging in de jaren dertig in

amerika. vanuit australië exporteerde Wolfe veel

schnapps naar cuba. de tweede Wereldoorlog en de

verstoorde handelsrelaties zorgden voor nog meer

ellende. Uiteindelijk moest het nederlandse gedeelte in

1954 faillissement aanvragen. in 1957 volgde een

homologatie-accoord en de restanten kwamen terecht

bij de firma Blankenheym en nolet in schiedam.xviii

deze firma kwam in 1970 onder de hoede van Lucas

Bols.

Curt

volgens Wiltfried idema, één van de grote mannen van

het huidige nederlandse bobsleeën, bevindt zich in het

clubhuis van de sankt moritz Bobsleigh club (1897,

smBc, www.bobclub-stmoritz.ch/) een prachtige teke-

ning van de piloten van de deelnemende teams aan de

olympische Winterspelen 1928. curt van de sandt figu-

reert hier prominent op. verkleind staat deze tekening

afgebeeld in de almanak van de smBc 1929 (na p. 19).

een foto van het nederlandse team uit 1928 is te vinden

op www.bsbn.nl. curt is dus niet helemaal vergeten.

i heinrich gerhardus van de sandt  (elten 16 aug. 1822-

elten 19 nov. 1896) en pauline Ursula moormann

(mettingen 27 jan. 1819-elten 16 sep. 1892)
ii gerhard eduard moormann. (mettingen 19 okt. 1807-

hilversum 2 jan. 1888). Lid van de handelsfirma e.

moormann & co.
iii Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, april 1868, no.

51
iv Nederlandsche Staatscourant, Bijvoegsel, 3 april 1906, nr. 78,

akte 168. 
v Ferdinand Willem Jacob herman (1851-1923), engelbert

Felix richard (1852-1922), engelbertus Julius Wilhelmus

(1853-1897), maria paulina (1854-), maria Francisca

anthonia (1858-1858) en anna emilia (1861-1892). 
vi nationaal archief, ministerie van Buitenlandse zaken,

archief consulaire dienst/burgelijke stand piraeus, 110, p.

9-10.
vii zie b.v.: archief Kamer van Koophandel rotterdam,

handelsregister 1921-1970, nr 679, dossier 14619; archief

KvK den haag, handelsregister 1921-1969, nr 1403, dos-

sier 32021; Bijvoegsel NV’s nr 884 van de Nederlandsche

Staatscourant 11-12 mei 1923 nr 91).
viii akte van overlijden: nationaal archief, archief consulaat

genève 1914-1939, nr 3 onder 2838, 27-9-1930; mail 17-3-

2006 sonia garcia diaz, secretaire etat civil genève).

volgens een familielid overleed curt aan een ‘stroke

while making love to a patrician genevese lady’. zijn

vrouw nina (nena) hertrouwde daarna met Hadji

Kyriakos.
ix nationaal archief, ministerie van Justitie, verenigings-

dossiers, 2.09.12.01, no. 42076; Nederlandsche

Staatscourant, Bijvoegsel, 24-25 februari 1928, nr. 40, akte

199.
x Het Vaderland, 9 februari 1928, avondblad, d.
xi Algemeen Handelsblad, 15 februari 1928.
xii zie voor de uitslagen der olympische spelen te sankt

moritz ook: ‘comité olympique suisse-comité exécutif

des iimes Jeux olympiques d’hiver, Résultats des Concours

des IImes Jeux Olympiques d’hiver, Lausanne 1928, op:

www.aafla.org/6oic/officialreports/1928/1928w2. pdf

, pp. 12-13.
xiii Bijvoorbeeld de heren verweij, slotemaker, goossens en

mevrouw von oven in 1920. Het Vaderland, 3 februari

1920. maar ook in 1926 de schaatser Bulten, die bobslee-

de. in 1929 op de eK van de poll en Wetzelaar. 
xiv nationaal archief, ministerie van Justitie, verenigings-

dossiers, 2.09.12.01, nr. 40810
xv Het Vaderland, 21 december 1934
xvi zie b.v. het Jaarverslag van het noc over 1940. er is

helaas geen archief achterhaald van de Bobsleighclub.

ook het archief van het noc in het nationaal archief in

den haag leverde bijzonder weinig op.
xvii nationaal archief, nederlands Beheersinstituut, 2.09.49,

nr. 105886.
xviii gemeentearchief schiedam, nr. 216, archief

Blankenheym & nolet. onder nr. 75 is een orderboek

1939-1954 van Udolpho Wolfe company opgenomen
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