
 
 

 

 

Adje of Attie 
 
International bij de Tabakkers 
 
“De bietenakker waarop Taba haar thuiswedstrijden moet spelen, is voor alles geschikt behalve voor voetbal en 
indien ge nagaat, dat er ’s morgens al op gespeeld was, dan zult ge u kunnen voorstellen in welk een toestand dit 
zeep- en geleiachtige stuk moeras van twijfelachtige substantie gekomen was” (sportverslaggever Sportweek 
op bezoek bij Taba, december 1937). Taba, in de lente van 1933 door een stel jongens uit de Amsterdamse 
tabakhandel in de Nes opgericht, speelt net als de kleine tweehonderd Amsterdamse clubs op particuliere 
terreinen die als weiland dienst doen, of worden verhuurd aan voetbalclubs. Dit verhaal gaat over de start 
van een kleine Amsterdamse club in de jaren ’30, maar ook over Adje (of Attie), een vergeten talent, die daar 
iets mee te maken had. In de staart een beginnetje over Jumbo en Duif, voor een vervolg op het hier volgende 
verhaal. 
 

Sportvelden Watergraafsmeer, zondag 
29 augustus 1933. Het bruggetje in het 
midden van de foto is de huidige 
zuidelijke ingang van park Frankendael. 
Linksboven volkstuinencomplex Danzig. 
 
1937 
 
De Watergraafsmeer, een ingepolderd 
stuk moerasland dat wordt begrensd 
door oa de Ringvaart en 
Weespertrekvaart, ligt in de jaren ’30 
bezaaid met stukjes weiland en 
voetbalvelden. De duistere, maar 
lucratieve Nederlands cocaïne fabriek 
(aan de Weespertrekvaart) ligt op een 
paar honderd meter afstand van de 
Amsterdamse stadkwekerij (in het 
huidige park Frankendael). De Kruislaan 
en Middenweg delen de 

Watergraafsmeer bijna precies in vieren, de Gooische tramweg maatschappij rijdt nog door de Watergraafsmeer van 
Amsterdam naar Hilversum. Taba, die in deze oude en laag gelegen polder haar thuisbasis kent, is net door twee 
opeenvolgende kampioenschappen van de 3e naar 1ste klasse van de –door de NVB erkende- Amsterdamsche 
Voetbalbond (AVB) gepromoveerd, en draait er in de top mee. Niet zonder respect 
worden ze de Tabakkers genoemd, een goed georganiseerd clubje, twee senioren, 
een aspirant en junioren team klein. De spanning loopt daar in de 1ste  klasse 
regelmatig op: “De grensrechter van Taba bemoeide zich met het geval [opstootje in 
uitwedstrijd tegen IJboys, RG] en wel op een dusdanige wijze, dat de arbiter zich 
genoodzaakt zag den “linesman” uit het veld te zenden. Dit vonden verschillende 
Taba-supporters en enkele bestuursleden al te bar, men verscheen “en bloc” binnen 
de lijnen en mengde zich in de discussie” (Sportweek 1938). Een grote club als Ajax, 
zetelend in dezelfde polder als Taba, voetbalt op dat moment vier klassen hoger, in 
de 1ste klasse van de Nederlandse Voetbal Bond, voorloper van de huidige KNVB. 
 

          Taba’s tweede kampioenschap, promotie naar 1ste klasse, 1937 
 

 
 
Adje of Atttie, international bij de Tabakkers is in 2016 als zelfstandig artikel op de Taba site gepubliceerd. Het was de eerste in een reeks “onderzoeksverslagen” naar de 
allervroegste, vergeten historie van Taba. De serie “the Taba files” is een tussenstap naar een jubileumboek over de eerste jaren van Taba. Maar ook  bedoeld om op een leuke 
manier revenuen voor UNICEF te genereren. Adje Gerritse zal waarschijnlijk terugkomen in de meeste edities van the Taba files. Maar omdat ook the Taba files zullen worden 
geschreven in de trant van een ongoing onderzoek, wat het namelijk is, is het logisch om het onveranderde verhaal te betitelen als nul-nummer. Er is slechts één (kleine) 
correctie mbt de achternaam van Jim Grigoleit aangebracht. 



 
 

 

 

1938 
 
Taba zal in 1938 geen kampioen worden. De tabakshandel komt in crisis, en in Duitsland kijkt men al voorzichtig over 
haar landsgrenzen. In Alkmaar maakt de hoofdpersoon van dit verhaal, Adje Gerritse, zich op voor een terugkeer naar 
Amsterdam, na een aantal succesvolle jaren Alcmaria Victrix (spelend in de 2e klasse KNVB, de huidige eerste divisie). 
Net getrouwd, en een mooie, rustige periode als tabakswinkelier in de kaasstad achter de rug. Na de verhuizing naar 
een groter pand in Alkmaar aan de Houttil lezen we zo: “Deze ruimte zal speciaal bestemd worden ten dienste van hen, 

die het koopen van rookartikelen willen doen vergezeld gaan 
van het maken van een gezellig babbeltje. Dat dit meestal zal 
gaan over voetballen, ligt voor de hand” (Alkmaarsche 
Courant, 1937). In Adje’s Alkmaarse periode zien we wel 
meteen wat hij als voetballer (want zo gaan we hem 
kennen) niet kan: “na half-time was de tot mid-voor 
gebombardeerde Gerritse er volkomen uit en er zijn 
zoodoende heel wat kansen willens en wetens te niet gegaan. 
Wij hebben nu weer eens gezien, dat Gerritse geen mid-voor 
is. Hij is en blijft een buiten-speler en meer niet” 
(Alkmaarsche Courant, 1936). We zien zo ook dat hij tegen 
een stootje kan: “Ongeveer een kwartier voor de rust raakte 
Gerritse aan zijn oog geblesseerd en wel zoodanig, dat hij 
weinig of niets meer zag. Hij speelde nog mee tot de rust en 
werd toen vervangen […]” (Alkmaarsche Courant, 1936). 
Adje verblijft een kleine vijf jaar in Alkmaar, het lijkt van 
grote afstand een gelukkige tijd. Toch, zonder duidelijke 
reden, zien we hem in 1939 weer terug in Amsterdam. In de 
officiële AVB periodiek, maar niet vanwege zijn 
voetbalkwaliteiten: “Ernstige waarschuwing aan: A.W. 
Gerritse, lid van Taba, wegens het bezigen van onbehoorlijke 
uitdrukkingen tegenover een tegenstander in de wedstrijd 
Taba I – IJboys I, dd 22 jan 1939” (Sportweek, 1939). 
Roemruchte Adje is teruggekeerd bij de club waar hij in het 
oprichtingsjaar 1933, als groot talent in de hoogtijdagen van 
z’n carrière, kortstondig neerstreek. 
 
 
Adje Gerritse en Antje Post, huwelijk 1938 
 

 
1948 
 
Het moet 1948 zijn, of daaromtrent, dat de 6-jarige Richard in het na-oorlogse Amsterdam achter op de fiets van  z’n 
vader naar ome Ad bij Taba gaat kijken. Richard, een zeventiger die anno 2016 midden in het (werkzame) leven staat, 
is de enige die ons nog uit eerste hand over Ad kan vertellen. En over tante Grada, Ad’s tweede vrouw. Ad die bij Taba, 
met in ’t zicht de oude kantelbrug over de Weespertrekvaart, tegen zijn veertigste nog een aardig balletje trapt. De 
uitstapjes zijn een beetje stiekem, omdat Richard’s moeder niet veel van voetbal moet hebben. Ook daarom een 
evenement, herinnert hij zich nu nog. Ome Ad brengt nog af en toe zijn voetbalkloffie bij z’n zus te wassen. Het zijn de 
nadagen van hem als actieve voetballer. In de tabak zit hij nog steeds, getuige de incidentele uitstapjes van Richard 
naar z’n oom in de Nes. Of hij Taba’s kampioenschappen van ’52 en ’55 nog als voetballer meemaakt, is 
onwaarschijnlijk. Ook onbekend voor Richard, die ome Ad langzaam uit het oog verliest. Net als de rest van de familie 
dat doet. Heden ten dage lijkt Adje zelfs ook bij Taba een vergeten verhaal. 
 
  



 
 

 

 

Links Adje Gerritse, in 1927, 19 jaar, als 
speler Blauw Wit, voor wedstrijd tegen 
Ajax in het oude stadion in Amsterdam 
Zuid. 
 
1927 
 
Adje komt in de zomer van 1908 ter 
wereld als zoon van een Bossche 
goudsmit, die rond 1900 met zijn vrouw 
naar Amsterdam is vertrokken. Achtste 
kind uit een gezin van negen, geboren op 
de Jacob van Lennepkade. Vader overlijdt 
in 1927, Adje is dan 19 jaar jong. Hij 
verhuist met moeder, broers en zussen 
naar de Zwanenburgwal, waar hij 
tegenwoordig uitzicht zou hebben gehad 
op het Waterlooplein, maar indertijd op 
de compacte en verkrotte binnenstad. De 
Nes, het centrum van de Nederlandse tabakshandel, en latere werkplaats van Adje, ligt op een paar minuten lopen 
afstand. Er wordt door de jonge jeugd vooral nog gevoetbald op braakliggende terreintjes in de stad, en er kan pas op 
11- a 12 jarige aspirant leeftijd bij een club aangesloten worden. Hoewel we het niet zeker weten, begint hij 
waarschijnlijk in de jeugd van het grote Blauw Wit, in die tijd nog met een locatie aan de lommerrijke Middenweg in 
de Watergraafsmeer, later in het oude stadion in Zuid (zo’n 200 meter van het huidige Olympische Stadion). Hoe dan 
ook speelt hij op 18-jarige leeftijd al in het eerste van Blauw-Wit. In een tijd dat er nog met vijf aanvallers wordt 

gespeeld, staat Adje bekend als 
talentvolle en watervlugge 
rechtsbuiten, die ook nog 
regelmatig z’n goaltjes meepakt. Zo 
staat Blauw-Wit in 1927 in de 1ste 
klasse (huidige eredivisie) op een 
derde plaats, achter Sparta en 
Feijenoord. Talloos zijn de 
commentaren als: “nam Blauw Wit 
plotseling de leiding door den 
jeugdigen Gerritse, die den bal via 
de handen van Kos in het 
Haarlemsche doel deed belanden” 
(Algemeen Handelsblad, 1926), 
“Een prachtig voorzet van Gerritse 
weet vd Voorn niet te benutten” (de 
Tijd, 1926) of “Blauw Wit begon de 
tweede helft overdonderend. In 
enkele minuten had de rechts-buiten 
Gerritse, telkens na goed aangeven 
van Smit, twee goals ter wereld 
gebracht” (Nieuwe Rotterdamse 
Courant, 1928). Een gouden 
toekomst ligt in het verschiet. 
 
 

Linksonder Adje Gerritse, zittend naast de hond, in 1928, met Blauw Wit “op toer” naar Zuid Duitsland. 
 
  



 
 

 

 

17 maart 1929, Nederland tegen 
Zwitserland, 3-2, Adje Gerritse 5e van 
rechts 
 
1929 
 
In de archieven zien we Adje, na de 
oorlog tot aan zijn dood in 1979, 
zestien keer verhuizen. Richard 
vertelt dat oom Ad bekend stond 
om zijn korte lontje: we mogen 
vermoeden dat Adje soms een 
onrustige geest gehad moet hebben. 
Maar, ook een “vlotterik”, zo zegt 
Richard, charmant en een man van 
de wereld. Zijn vader overlijdt in 
maart 1927, een maand later staat 
Adje in proefelftallen voor de 
Olympische Spelen (1928 te 
Amsterdam). Hoewel hij niet 
onverdienstelijk lijkt te spelen, en 
tot in november 1927 aan dit soort 
teams deelneemt, zal hij uiteindelijk 
niet geselecteerd worden 
(Nederland zal overigens in de 
eerste wedstrijd door regerend 
wereldkampioen Uruguay uitgeschakeld worden). Om nog onduidelijke reden vertrekt hij in seizoen 28/29 naar 1ste 
klasser ’t Gooi in Hilversum, en hoewel hij daar maar één jaar voetbalt, bereikt hij wel één van de hoogtepunten van 
zijn carrière. In het post-Olympische jaar wordt Adje een aantal keer geselecteerd voor een zogenaamd Zwaluwen-
team: iets wat we later als jong-oranje zijn gaan kennen. Blijkbaar valt hij daar dusdanig op, dat hij door bondscoach 
Bob Glendenning (tot op heden Nederlands bondscoach met de meeste overwinningen) wordt gevraagd voor de 
oefenwedstrijd Nederland – Zwitserland, te spelen op 17 maart 1929, in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Het 
blijkt een prachtige wedstrijd. Naast onder andere de legendarische Puck van Heel (Feijenoord) en Bep Backhuys 
(ZAC) weet hij een 3-2 overwinning binnen te halen. “Gerritse deed in de tweede helft oneindig veel beter werk dan 
daarvoor. Vooral de keeren, dat hij zijn te lang drijven demonstreerde, waren even zoovele punten, die hem ten kwade 
zullen aangerekend worden. Gelukkig staat daartegenover zijn veel betere spel in de tweede helft, waardoor we hem 
eveneeens onder de voldoende spelers kunnen rangschikken”. Ook: “Thans treedt onze rechterwing sterk agressief op en 
Gerritse geeft menigmaal met goed geplaatste ballen aan onze andere voorwaartsen de kans om te scoren”. En: ”Ook een 

goede kopbal van Bakhuys, na een even goeden hoekschap door 
Gerristse genomen, wordt door Sechehaye nog juist weggetipt”. Bijna 
scoort Adje: “Als na een schermutseling bij een dezer situatie’s de bal 
weer voor de voeten van Gerritse komt, schiet hij verraderlijk hard en 
schuin op doel. De bal gaat langs den keeper en zou zeker in de touwen 
verdwenen zijn, indien Wiedmer hem niet weggeslagen had [van Kol 
scoort met penalty de 3-0, RG] (Gooi en Eemlander, 1929). Na één 
seizoen ‘t Gooi keert Adje terug bij z’n oude club Blauw Wit. Daar 
beleeft hij, in het nieuwe Olympisch Stadion grote successen, vaak 
voor tienduizenden toeschouwers, waaronder het kampioenschap 
1ste klasse in 1930. Ook in die jaren maakt hij deel uit van het 
Zwaluwen elftal, al zal hij niet meer voor het Nederlands elftal 
worden uitgenodigd. In het seizoen 32/33 komt vooralsnog een eind 
aan het succesverhaal van het grote Blauw Wit: ze degraderen naar 
de 2e klasse. 
 
In de rust van Nederland – Zwitserland wordt het veld geëgaliseerd 
 



 
 

 

 

 
Tabaksveiling Frascati, 1931 

1933 
 
“Alle wedstrijden wegens de griep afgelast. Hoewel de 
weersgesteldheid niet ongunstig was, heeft het bondsbestuur 
toch alle wedstrijden afgelast in verband met de vele 
grieppatienten onder de aangesloten vereenigingen”  
(Sportkroniek, 1933). Taba begint 31 mei 1933 net als 
zovele Amsterdamse clubs voor en na hen: zoek een paar 
geestverwanten, in de regel buren of collega’s, start een 
voetbalclub, meld je aan bij één van de Amsterdamse 
voetbalbonden (er zijn er meerdere), huur een terrein, en 
kies een naam die bij je past (zo bestonden bijvoorbeeld de 
“Amsterdamse Sport Vereniging Kattenburg” en de 
“Stucadoors”). Want: “Wees er van verzekerd: wanneer ’n 
groepje buurtjongens gaat samenklonten bij een 
vensterbank of een stoep, dan is er of georganiseerde 
straatschenderij of de geboorte van een voetbalclub op 
komst” (Sportweek, 1937). Taba start met een stel gasten 
die elkaar kennen van de tabakshandel in de Nes, en 
schrijft zich in bij de AVB. Een kleine twee weken later, op 
12 juni 1933 in de KNVB Sportkroniek bekrachtigd met de 
eenvoudige melding: “registratie van clubnamen: Taba te 
Amsterdam, voorheen Volharding (Amsterdamsche VB)”. Het 
nivo van het Amsterdamse voetbal is in 1933 nu net een 
punt van discussie geworden, vooral omdat op dat moment nog maar één Amsterdamse club in de 1ste klasse speelt. 
Volgens iedereen, de Amsterdamse bonden en KNVB, door het zeer grote aantal clubs, en lage nivo van een elk. In 

1932 spelen alleen al in de AVB 156 clubs, en elk seizoen komen er ongeveer 10 bij! Dit 
alles is een gruwel in de ogen van de KNVB, zo lezen we in het officiële bondsorgaan in 
1933: “In den AVB komen elk jaar nog steeds nieuwe clubs zich aanmelden […] dat een 
groot deel van deze clubs een kwijnend bestaan lijdt zal niemand kunnen ontkennen […]“. 
Met betrekking tot de spelers die al deze clubs beginnen: “Daarbij wordt vanzelfsprekend 
niet gevraagd of gekeken of zoo iemand wel voetballen kan; ieder die tegen den bal kan 
trappen is welkom en wanneer dan de competities zijn begonnen, worden deze zich 
noemende voetballers op hun tegenstanders losgelaten”. En “Er is gewezen op de na-
oorlogse [1914-1918, RG] jeugdmentaliteit, die wars is van discipline en niet die 

zelfopofferende clubliefde heeft” (Sportkroniek, 1933). Het seizoen 33/34 staat op het punt te beginnen. In het Volk 
van augustus 1933 wordt kort gemeld: “En zoo deed Blauw Wit 
[goede seizoensstart na degradatie, RG], alleen Gerritse is 
gedeserteerd om voor een klein clubje T.A.B.A. te gaan spelen”. In 
de eerste wedstrijden van dat seizoen stuurt debutant Taba 
Argos met 9-3, en Togo met 13-0 richting huis. Vele 
overwinningen volgen. Blauw Wit “deserteur” Gerritse speelt in 
november namens Taba zijn eerste wedstrijd in het AVB 
selectie team. Taba lijkt een razende start te hebben dankzij 
Adje’s komst. Wat hem echter werkelijk drijft om in de 
hoogtijdagen van zijn carrière, op 25 jarige leeftijd, met zijn 
maten een klein clubje in de AVB te beginnen, blijft tot op heden 
een mysterie. 

 
Herinnering aan herkomst Taba: feestavond in de Brakke Grond 
in de Nes, voorheen net als Frascati in gebruik als 
tabaksveilinghuis, 1955. Zie ook de sigaren in het originele logo. 
  



 
 

 

 

1940 
 
Zien we Adje in 1938 terugkeren bij Taba, en meteen een ernstige waarschuwing aan de broek krijgen, in hetzelfde 
jaar wordt Taba door de AVB beboet met 2 gulden 50: er is één week verzuim bij het niet op orde zijn van het terrein. 
Intern maakt de AVB ook schoon schip: het bestuur zegt het vertrouwen op in de lang zittende voorzitter Gosshalk, dit 
ivm onduidelijke declaraties bij een buitenlandse reis. Het bestuur laat weten: “[…] om te voorkomen, dat nog meer 
fantastische geruchten verspreid worden, deelen wij het volgende mede: Het voeren van het administratieve beheer in het 
algemeen en de beoordeling van de afzonderlijke feiten hebben het Bestuur aanleiding gegeven tot het maken van 
bepaalde consequenties”. Gosshalk trekt zich hierna om principiële redenen terug. 
 
Taba hikt al een aantal jaren tegen het sprongetje van AVB naar KNVB aan, en wil in het seizoen 39/40, mét de 

terugkeer van Adje, een gooi doen naar promotie. Hoe zuur 
zijn de (Duitse) druiven: ondanks de Nederlandse 
neutraliteit kloppen onze oosterburen niet zonder volume 
op onze deur. Een groot deel van de Nederlands 
jongemannen wordt gemobiliseerd, en de KNVB, en 
daarmee AVB, stellen een noodcompetitie in: 
gemobiliseerde jongens mogen overal in Nederland bij een 
bij de KNVB aangesloten club voetballen. Maar, degradatie 
en promotie zijn hierdoor in deze competitie niet mogelijk. 
Er zullen dus ook geen clubs naar de KNVB kunnen 
promoveren. Juist in dit seizoen draait Taba als nooit 
tevoren. In januari staan ze nipt boven de later nog steeds 
bekende Amsterdamse clubs als Vespucci, Rap en Animo. 

Het hele seizoen wordt er stuivertje gewisseld met Olympus, die aan het einde van het seizoen een beslissingstrijd aan 
moet gaan met Taba. In de tussentijd laat Taba van de kleintjes geen spaander heel. Zo ook niet van Hema, en daar 
waar Taba soms de Tabaks-menschen worden genoemd, gaan hier de “eenheids-menschen” roemloos met 0-6 ten 
onder (met altijd het veld als derde tegenstander…): “Dat door de terreinsgesteldheid de gekste situaties ontstonden, 
blijkt wel uit het feit, dat één der Taba-verdedigers een bal trachtte te onderscheppen en daarbij het leer bijna in eigen 
doel werkte. […] Taba, die zich nog ’t beste in de meedoogenloozen modder thuis voelde, voegde een vierde doelpunt aan 
de score toe. […] De vijfde goal van Taba werd spoedig gevolgd door een zesde, die door … Hema onhoudbaar in eigen 
doel geknald werd” (Sportweek, 1939) 
 
Zoals gezegd eindigt het seizoen in klasse 1A met een beslissingswedstrijd tussen Olympus en Taba, beiden met 
precies evenveel punten in de competitie. De wedstrijd wordt gespeeld op het APGS terrein aan Spaarndammerdijk, 
op 6 juni. Taba wint, en wordt kampioen in de 1ste klasse. Over wat 
er zich in de maand daarvoor in Nederland afspeelt zijn honderden 
meters boek geschreven. Gegeven is dat het leven tijdelijk even 
door lijkt te gaan. Velen, zoniet vrijwel iedereen gaat er eigenlijk 
van uit gaat dat het een tijdelijke situatie is. Maar wie kan in de 
toekomst kijken, en weten dat er een donkere vijftal oorlogsjaren 
zijn aangebroken? De jongens van Taba in ieder geval zeker niet. 
Laten we ons, hoe gek ook, in dit verhaal nog even tot voetbal 
beperken. Jaarlijks is er de wedstrijd tussen de winnaars van de 
twee 1ste klassen van de AVB. Op 8 juli 1940, twee maanden na 
Nederlands capitulatie, wordt Taba algemeen kampioen van 
Amsterdam. Waar Adje onbetwist de troepen leidt, is het toch 
aardig te zien dat andere spelers op de voorgrond beginnen te 
treden. Zo zien we spelers als Zeegers (keeper), Wijsman, Kuipers 
en Theunissen in het AVB selectie team opgesteld worden. Taba 
speelt net als (bijna) alle clubs door in de oorlog, een vreemd en 
bijzonder gegeven voor een volgend verhaal. 

 
8 juli 1940, Taba algemeen kampioen Amsterdam 

 
 



 
 

 

 

 
1950 en later 
 
Adje scheidt in 1952 van Grada. Waarschijnlijk is hij inmiddels ook gestopt met voetbal. Of hij het kampioenschap in 
1952 nog meemaakt, of die in 1955, of één van de feesten, het is niet duidelijk. Niemand lijkt het meer te weten. Tot 
aan zijn dood in 1979 woont hij in ieder geval op loopafstand van Taba. De langste periode, de laatste 20 jaar, van zijn 
leven in de Vijverstraat, nabij het nieuwe Oostpoort (Polderweg). In zijn tijd nog met de oude gashouders in de buurt, 
maar ook met de vrolijke korfbalvereniging Victoria voor de deur. Adje was niet altijd de makkelijkste weten we, maar 
moet toch minimaal één keer een bolknak in de kantine van Taba hebben weggerookt, en over vroeger hebben 
verteld. Of de oudste Taba veteranen van nu als kleine hummeltjes een aai over de bol hebben gegeven. Taba heeft 

anno 2016 geen eigen materiaal meer van voor de zestiger 
jaren. De mondelinge overleveringen drogen ook op. Het 
Nationaal archief en de KNVB, archiefhouder van de AVB, 
hebben nu net rondom 1933 en 1940 een hiaat in de 
administratie (adressen- en ledenlijsten, periodieken, etc.). Het 
zou goed mogelijk zijn dat sommige vroege verhalen zo 
onverteld blijven. We spreken af, we zoeken nog de foto van 
Adje tussen z’n maten bij Taba, en laten de zaak dan rusten. 
 

In 1952 en 1955 wordt Taba nog twee maal kampioen 
 
2016 afsluitend 
 
De voorgaande, vrijwel onveranderde tekst is nog geen twee dagen oud als Peter Gerritsen telefonisch contact 
opneemt... Het sneeuwt in maart, is waterkoud, regent aan één stuk door, en de huidige velden van Taba doen denken 
aan lang vervlogen tijden. Gevoetbald op gras zal er in het eerste weekend waarschijnlijk niet worden. “Vanaf des 
morgens half elf zullen bij onderstaande adressen oranje lijsten opgehangen worden, waarop men zien kan of een veld is 
afgekeurd. Mochten er geen lijsten zijn opgehangen, dan zal de winkelier voor de ramen een bordje hebben hangen met 
het opschrift: ‘Kon. Ned. Voetbalbond, alle terreinen goedgekeurd” (Sportkroniek, 1933). 
 
Peter is archivaris bij Alcmaria Victrix en heeft, 
na een uiterste en laatste uitvraagpoging bij 
Adje’s clubs, ons verhaal onder ogen gekregen. 
Hij komt met een wonderbaarlijk bericht: zegt 
twee persoonlijke plakboeken van Attie in bezit 
te hebben. Attie? De afspraak is snel gemaakt. 
Kleeft aan de ontmoetingsplaats, motel 
Akersloot, altijd nog een beetje de bijsmaak van 
de Joegomaffia en de boefjes “spic en span” (die 
daar met een koffer vol vuurwapens begin jaren 
’90 werden “opgepakt”), bij de eerste blik op 
Peter blijkt alles in de haak: een uiterst aimabele 
en slimme man, welbespraakt en een hoofd 
boordevol met voetbalkennis. De twee 
plakboeken vallen na al die jaren zowat uit 
elkaar, maar zijn dan ook origineel. Ze zijn echt, 
tastbaar, van Adje: ongelooflijk om alle foto’s, 
krantenknipsels, bijschriften en uitnodigingen te 
zien, en even op echtheid te kunnen voelen. 
 
Alhoewel de chronologie niet helemaal wordt aangehouden, en in veel gevallen datums ontbreken, lezen de boeken 
als een illustratie bij ons bijna geheel op archieven gereconstueerde verhaal. Alleen Richard kon eerder zijn 
herinneringen als klein kind met ons delen, en bevestigen dat vermoedens waarschijnlijk feiten waren. De boeken zijn  
een kleine twintig jaar geleden aan Peter toevertrouwd, bij het voorbereiden van Alcmaria’s honderdjarig bestaan. 
Het is zeker geen dagboek waarmee een blik op Adje’s (want zo noemen we hem nog even) diepste zieleroerselen 
geworpen kan worden. Maar de preciesie waarmee hij zijn eigen voetballeven van ongeveer 1927 tot 1940 heeft  



 
 

 

 

bewaard en geordend, is veelzeggend. Bevestigt en verrijkt het veel inzichten, en beantwoordt het een aantal vragen, 
natuurlijk roept het er ook een aantal nieuwe op. Niet voor hier, maar voor diegenen die daar op een later moment de 
tanden in willen zetten. 

 
Eén niet keihard issue dat hier wel aangestipt moet worden, vooral om soms stappen van Adje van club naar club te 
kunnen begrijpen, is dat van betalingen. De motivatie om voor clubs te kiezen, in de tijd dat onbetaald amateurisme 
geschreven regel was. In het Alcmaria honderdjarig jubileum boek (1998) is een paragraaf opgenomen getiteld 
“Affaire Gerritse”, waarin we kunnen lezen: “toen wij [Peter en collegae, RG] ten overstaan van enige oude Alcmarianen 

de naam Gerritse noemden, werd er 
besmuikt gegrinnikt. Wat was het 
geval? In 1934 opende A.W. Gerritse, 
oud international en voormalig 
Blauw-Witter een sigarenzaak 
“Alcmaria” in de Langestraat…[etc, 
RG]”. Voor degene die Alkmaar niet 
of minder kent: de Langestraat is in 
1934 een A-locatie, vergelijkbaar 
met een kruising tussen de Kalver- 
en PC Hoofstraat, en daarmee een 
interessant lokkertje voor een 26-

jarige Amsterdamse tabakshandelaar die misschien iets voor zichzelf wilt beginnen. Dit was indertijd de leeftijd om de 
aandacht wat meer op het “normale” werkzame leven te richten. In 
het plakboek is in ieder geval een hele pagina gereserveerd voor de 
opening van zijn twee sigarenwinkels. Hiermee is mogelijk Adjes 
overstap naar Alkmaar geduid. Maar die naar een club als Taba 
(vijf klassen lager spelend) een jaar eerder, zeker nog niet. Een 
aardig onderzoek voor de toekomst: bezien wat er zelfs op het 
laagste nivo (Taba begon in 3e klasse AVB) mogelijk was om 
spelers te lokken. Er zaten veel vermogende Tabak 
handelsbedrijven namelijk, in en rondom de Nes. Neem als 
voorbeeld administratiekantoor voor den Tabakshandel “Taba”, 
van 1928 tot en met 1938 zetelend in Amsterdam… Hielpen dit 
soort bedrijven Taba en Adje in het zadel? 
 

Niet uit plakboek, maar uit Telegraaf (‘28) 
 
 



 
 

 

 

Kleinere zaken laten we dus vooralsnog liggen: was Adje 
bijvoorbeeld in 1938 getrouwd met de zus van zijn Taba 
ploeggenoot Post? Vrijwel zeker, als we plompverloren een 
lovend artikel over Post in een plakboek zien staan (mogelijk 
heeft Antje het boek wel samengesteld). Was héél misschien 
oud ZAC speler Koeslag, ploeggenoot van Bakhuys, en later 
trainer van ZAC (een bekende Zwolse 1ste klasser), de trainer 
van het Taba kampioensteam? Waarom anders wederom uit 
het niets een foto van hem tussen alle 1940 artikelen? 
 
De laatste pagina’s van de plakboeken betreffen de laatste jaren 
bij Taba. Aan het jaar 1933, het oprichtingsjaar, wordt slechts 
met één artikel in de twee boeken aandacht besteed: “Gerritse 
naar ‘Taba’. Zooals wij reeds mededeelden gaat Attie Gerritse 
Blauw Wit verlaten. Naar wij vernemen zal hij uitkomen voor 
‘Taba’, een pas sinds kort bestaande voetbalvereeniging uit den 
‘Tabakshoek’, die in 1933-’34 zal uitkomen in de 3e klasse A.V.B.” 
(krant en datum onbekend, uit plakboek). Zie hier meteen de naamsverwarring: we zien in de plakboeken Gerritse 
zowel Adje, Attie als Addie genoemd worden. Ach, en natuurlijk staat de gedroomde foto op één van de laatste 
pagina’s. Naar alle waarschijnlijk een elftalsfoto uit 1940 of iets later. Adje, handen in de zij, iets afwijkend shirt, 
uitdagende glimlach op gezicht, temidden van een stel fit ogende, scherpe Taba gasten, die in ’40 rond de 160 
Amsterdamse ploegen achter zich laat. Waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd op een prominente plek in de Taba 
kantine. 

 
 
 



 
 

 

 

  
2016 vervolg 
     

 
Jumbo en Duif, 1943 
 
Er zijn papieren en online archieven, stedelijk en nationaal, knipsel en plakboeken, maar anno 2016 ook nog steeds 
schoenendozen op zolders, met oude handgeschreven brieven erin. Het moet met de begin 2016 gemeten 

zwaartekrachtgolven en kromming 
ruimte-tijd te maken hebben, want 
precies op het moment van  afronden 
van het voorgaande verhaal meldt Jim 
Grigoleit zich met een schoenendoos 
van zijn vader. Deze speelde in de jaren 
’40 en ’50 met z’n boezemvriend bij 
Taba, als twee-eenheid bekend onder 
de pseudoniemen Jumbo en Duif.  
 
 
 
Brief van Jim aan halfbroer Eep, 1944 

 
 



 
 

 

 

In de schoenendoos zitten brieven van 
zijn vader, ook Jim geheten, onder andere 
aan zijn latere vrouw. Geschreven 
gedurende de 2e wereldoorlog, rond de 
periode dat ze verkering kregen. Jumbo, 
laten we die naam even vasthouden, blijkt 
op de foto van het 1940 kampioensteam 
rechtsonder te zitten. Talentvolle veel 
scorende spits van 18 jaar, in de jaren ´40 
meermalen voor AVB selectie teams 
uitgenodigd. Wel even verwarring, want 
Jumbo, een geboren Grigoleit, is door wat 
administratieve rompslomp bij een 
scheiding nog enige tijd onder zijn vaders 
naam Wijsman bekend. Bij Taba is hij zo 
de eerste jaren spelend als Wijsman, later 
als Grigoleit. Als het je daast, het zij je 
vergeven, 
 
 

Sigarettendoos Jumbo ter ere van 25-jarig lidmaatschap Taba 
 
Jumbo is een Wijsman en Grigoleit, en speelt nog een aantal jaar samen met Attie (zoals we hem nu toch blijven 
noemen): “Nog een wedstrijd gevoetbald met het AVB elftal tegen het Haarlemsche elftal we hebben met 6-2 gewonnen 
op het RCH terrein in Haarlem een moord veld man jammer dat het de hele dag regende maar we hebben toch een fijne 
dag gehad hoor Attie Gerritsen was aanvoerder nou jong hij speelde een moord partij. Nou het voetballen is afgelopen 
Olympes is kampioen geworden bij ons. Ado is kampioen geworden van Nederland […]” (Jim aan halfbroer Eep, in 
Duitsland te werk gesteld – brief verkeerd geadresseerd dus teruggekomen, 1943). Jumbo wordt zelf in juli 1943 te 
werk gesteld in Duitsland, Berlijn. Duif ook. Net als alle Nederlandse clubs lijkt Taba op deze manier met wisselende 
selecties te maken te hebben. Te werk gesteld was soms een niet zo ongelukkig lot: de Watergraafmeerse club WV-
HEDW, die indertijd een grote Joodse achterban had, zag na de oorlog een donkere krater in zijn ledenbestand. De 
bekende Eddie Hamel, oud speler van Ajax tot 1930 (en bijvoorbeeld samen met Attie in 1928 in het Amsterdams 
elftal tegen Egypte spelend), en daarna onder andere trainer van Alcmaria Victrix (met Attie in de gelederen) en WV-
HEDW, was één van die slachtoffers. Hoe dan ook, Jumbo is te werk gesteld, en schrijft vanuit Berlijn ettelijk brieven 
richting huis. Jim jr heeft geen brieven van Amsterdam richting Berlijn, dit omdat bij geallieerde bombardementen de 
barak van Jumbo geraakt wordt, en de brieven in het vuur verloren gaan.  
 
Het lijkt onvermijdelijk dat Jumbo en Duif bij Taba een eigen verhaal krijgen, los van Attie. Jumbo niet in de laatste 
plaats omdat hij op ongeveer 11- a 12 jarige leeftijd (in 1933 a 1934) bij Taba begon, en tot begin jaren ’70 spelend lid 
was (Duif emigreert in 1954 naar Bloemfontein, Zuid-Afrika). Hij speelde zo (bevestigd door Jim jr), als aanvoerder 
van Taba adspiranten in een voor oud-scheidrechter Leo Horn desastreus verlopen debuut: “Op een zondag in dat jaar 
floot ik [1935, Leo Horn, RG] namelijk Blauw Wit adspiranten 6 tegen Taba adspiranten zoveel. ’t Ging niet best die 
middag. Toen ik het eindsignaal liet klinken vroeg zo’n turf van een jaar of dertien waar ik nu weer voor floot. Ik zei: 
‘Voor het einde’. De knaap antwoordde: ‘Dat is de enige keer dat je goed floot” (Telegraaf, 1954). Jumbo’s zoon 



 
 

 

 

overigens, Jim jr onze bron, is ook niet de eerste de beste: speelt na een aantal jaren Taba bij de Ajax jeugd, en onder 
Simon Kistemaker (opvolger van Rinus Michels) bij het indertijd grote Jos (nu Jos Watergraafsmeer, goede – nog 
steeds erg sterke- buurclub van Taba). 
 
Dat een schoenendoos overigens soms ook beter deels gesloten kan blijven blijkt uit de vondst van een felicitatie van 
Taba secretaris Willem Takes. Volgens Jim jr was Takes (overigens nog bij een Taba-enkeling kwa naam bekend) een 
secretaris die het ambt “tientallen” jaren heeft vervuld, in het bezit van een enorm Taba archief (!) en een speciaal 
“kamertje voor Taba” in huis. De felicitatie is gericht aan Jumbo, waarde Jim genoemd, en betreft de geboorte van zijn 
dochter in 1954 (zus van Jim jr). Het adres van Willem Takes in 1954 echter, Pieter Aertzstraat 104 II, komt exact 
overeen met het adres  waar Attie en Antje Gerritse van 1941 tot 1946 woonden. Wat blijkt, na enig onderzoek: 
Willem Takes verhuurt (legaal) kamers onder, zo ook tijdens de oorlog aan Attie en Antje. Maar nu: een jaar na de 
scheiding van Attie en Antje, in 1946, trouwt Taba secretatis Willem Takes met Antje Post! Lang blijven ze op dat 
adres nog wonen, tot ze in ’68 naar de Weesperzijde verhuizen. Attie trouwt in de zomer van 1947 met Grada, voluit 
Gerarda Weeling. Vrijwel hun gehele huwelijk, tot 1952 wonen zij op de Marnixstraat. 
 

Jumbo zit dus in 1943 in Berlijn 
(Wittenau om precies te zijn) en is 
te werk gesteld. De liefde voor zijn 
toekomstig vrouw is groot, dat lezen 
we niet bepaald tussen de regels 
door. Soms komt even Taba voorbij: 
“Ik heb net een brief van Duif gehad 
en van Dik kreeg ik gistere een brief 
met een blaadje van Taba er in al zijn 
er anders een boel weg he van Taba. 
Ik had net een krant en daar stond in 
dat Taba weer verlore had hee het 
word tijd dat jou man weer gauw bij 
jou komt en bij Taba. Attie Gerritse is 
er nog steeds he” (brief oktober 1943, 
Berlijn Wittenau). Jumbo ontsnapt 
uit Berlijn (!) en keert in 1944 terug 
in Amsterdam. Voor wie dit laatste 
wat ongeloofwaardig klinkt: te werk 
gesteld betekende niet, achter 
tralies. Ontsnappen uit Berlijn 
Wittenau en in oorlogstijd 
terugkeren naar Amsterdam… dat is 
andere koek: Jumbo moet de nodige 
haren op de tanden hebben gehad.  

Ajax – Xerxes, 2 – 1, Jumbo zittend op de grond 
 
We zien Jumbo (Wijsman voor de buitenwereld) gewoon weer meespelen met Taba en vertegenwoordigende teams: 
“Voor Amsterdam (AVB selectieteam [RG]) werden de doelpunten gemaakt door Gerrits 2, Geyzen 2, Wijsman en Gerrritse 
ieder één. Op 21 mei speelt Amsterdam nu tegen de winnaar van Noord-Holland – Leiden” (wedstrijd vier bonden 
toernooi, mei 1944, het Volk). Attie op dat moment 36, en Jumbo 22 jaar oud. Maar nu, even los van ’s werelds ellende: 
Jumbo blijkt echt bovengemiddeld talent te hebben. In het jaar dat Rinus Michels debuteert bij Ajax (met 5 doelpunten 
in zijn eerste wedstrijd), zien we Jumbo in datzelfde team terug. Ook scorend in zijn debuutwedstrijd, zoals veel Ajax 
grootheden na hem. Jumbo speelt weliswaar maar drie competitiewedstrijden voor Ajax 1, maar mag zich hiermee 
wel Taba’s eerste Ajacied noemen. En voor degenen die het niet weten: Ajax wordt in dit seizoen 45/46 kampioen. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Het is vrijwel zeker dat ook bij het afsluiten nu, zich wéér nieuwe bronnen, en daarmee verhalen zullen aandienen. 
Wat als bijvoorbeeld het vermeende Taba archief van secretaris Willem Takes boven water komt? Het verhaal van 
Attie laten we echter hier eindigen, en die Jumbo en Duif starten. Hieronder nog drie foto’s uit het plakboek van Attie, 
waarschijnlijk mbt kampioenschap 1940. Het moment dat de carriëres van Attie en Jumbo elkaar kruisten. 
 

 
Foto’s links en midden: waarschijnlijk na behalen 1940 kampioenschap. Foto onder: mogelijk ook teamfoto uit 
kampioensjaar. 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bronnen (allen digitaal in bezit van RG): 
 
www.delpher.nl: kranten 
kranten.archiefalkmaar.nl: kranten 
www.wikipedia.nl: algemene informatie 
beeldbank.amsterdam.nl: luchtfoto, Frascati 
Nationaal Archief (Den Haag): Sportkroniek, Sportweek 
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag): Sportweek 
Gemeente Archief Amsterdam: Aankondiging feest ‘55, Sportweek, Jubileumboek Blauw Wit, familiegeschiedenis, 
verblijfgegevens 
Gemeente Archief Alkmaar: verblijfgegevens 
Archief Richard Gerritse: gezinsgegevens, trouwfoto 
Archief Peter Gerristen: Alcmaria 100 jarig Jubileumboek, plakboeken Gerritse 
Archief Jim Grigoleit Jr: brieven Jim Grigoleit Sr 
telefonisch gesprek met Richard Gerritse, 22 februari 2016 
mondeling gesprek met Peter Gerritsen, 3 maart 2016 
 
zie Gerritse in de wedstrijd 1929: 
 
http://www.npogeschiedenis.nl/speler.WO_VPRO_035381.html 
http://www.amateurfilmplatform.nl/films/de-strenge-winter-van-1929 
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