
Klapwijk in historische kranten en tijdschriften 

Deze aflevering gaat over Truus Klapwijk (21.041 Geertruida, geboren op 2 januari 1904 en 

overleden op 3 mei 1991). Zij was een bekend zwemster en het zou me niet verbazen als zij 

van alle Klapwijken het meest genoemd is in oude kranten. De zoekterm “truus klapwijk” 

levert in elk geval al 588 hits op.  

Haar geboorte wordt heel simpel aangekondigd in Het Rotterdamsch Nieuwsblad als “D. – J. 

Klapwijk-Gielen”. Geertruida is een dochter van Cornelis Klapwijk. Haar vader had een 

sigarenwinkel aan de Nieuwe Binnenweg, recht tegenover bioscoop Capitol. Hij was ook 

huisschilder.  

 

Truus, zoals zij genoemd wordt, gaat zwemmen. In 1919 wordt zij, 15 jaar oud, nummer 2 bij 

een wedstrijd snelzwemmen voor leden van de Roterdamsche Dameszwemclub. De 

zwemwedstrijd werd georganiseerd in het drijvend zwembad aan de Oude Plantage.  

 

Het Algemeen Handelsblad heeft het al in de gaten, Truus is een zwemstertje die veel voor 

de toekomst belooft.  

 



Volgens een artikeltje in het Vrije Volk van 1973 zou Truus in 1920 

het Nederlands record 100 m vrije slag voor dames op 1.22.4 

gebracht hebben. Helaas heb ik in de kranten van 1920 geen 

bevestiging gekregen. Het gedenkboek van de Rotterdamsche 

Dames Zwemclub bij het 25jarig bestaan meldt, dat Truus (in 

1919?) kampioen 200 m vrije slag geworden is.  

 

 

Op 21 juni 1920 worden in het zwembad aan de Oude Plantage de nationale 

zwemwedstrijden georganiseerd. Ook Truus is van de partij en valt op in het nummer 

schoonspringen.  

 

Bij een zwemfeest van de R.D.Z. in 1920 doet Truus aan verschillende nummers mee. Het 

springen was deze keer geen succes. Haar sprong was de beste, maar de pirouette mislukte 

en dus viel ze buiten de prijzen. Bij het gekostumeerd hinderniszwemmen ging het beter. 

 

 

 

 



In 1920 gaat Truus met de waterpoloclub naar de Olympische spelen in Antwerpen. Zij 

houden daar een demonstratiewedstrijd met doel het damespolo ingevoerd te krijgen. Zij 

staat hier als J. Klapwijk i.p.v. G. Klapwijk, een kniesoor die hierop let.  

 

 

 In 1922 krijgt zij haar eerste internationale succes. In Monte Carlo 

behaalde zij de eerste prijs schoonspringen. En dat niet alleen, 

ook de eerste prijs 100 m rugslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een jaarlijks festijn is de 3 km zwemwedstrijd in de (nog niet gedempte) Schie.  

  



In 1920 wordt deze 3km wedstrijd voor de eerste keer gehouden. 

Het startpunt is de Oude Spoorbrug en er is één keerpunt. De 

winnaar krijgt een Miss Blanche wisselbeker en na twee keer 

winnen mag je de beker houden.  Truus doet pas de 2de keer in 1921 

voor het eerst mee en het is gelijk raak. Zij wint en maakt heel 

Rotterdam “dol”. In 1922 wint zij weer met een tijd van 1 uur 4 min 

49 sec en mag zij de Miss Blanche beker hoeden. Tot en met 1927 

(met uitzondering van 1924 i.v.m. voorbereiding voor de 

Olympische spelen) wint zij iedere keer.  De wedstrijd trekt 

duizenden toeschouwers. 

Op foto Truus nadat zij voor de zesde keer de 3 km wedstrijd 

gewonnen had.  

 

 

 

 

 

 

Schoonspringen doet Truus met verve. In 1922 werd zij volgens het Rotterdamsch 

Nieuwsblad kampion Nederlands schoonspringen. Helaas met één concurrente.  

 

In het gedenkboek bij het 20-jarig bestaan van de Rotterdamsche Dames-Zwemclub begint 

haar victorie als kampioen schoonspringen in 1923. Zij behoudt deze titel 12 jaar. In 1934 

doet zij voor de laatste keer mee en in 1935 wordt zij node gemist door de 

sportverslaggevers.  

 



 

De Olympische Spelen van 1928 worden in Amsterdam gehouden. Truus is ook van de partij. 

Zij mag vooroplopen in het openingsdefilé. 

 

Zij doet mee met het schoonspringen 

maar weet helaas geen medaille te 

veroveren. Zij wordt zevende.  

 

 

In 1933 verdedigt Truus de Nederlandse 

kleuren in Kopenhagen.  

 

 



Truus heeft zich op allerlei 

manieren in het water bewogen: 

rugzwemmen, schoonspringen, 

pop duiken, gekleed zwemmen, 

noem het maar op. In 1934 heeft 

ze wel een heel bijzonder 

wateravontuur. Ze rijdt met auto 

en al in de sloot. Wat een vliegje 

in het oog al niet kan 

veroorzaken. De portieren zaten 

vast en ze is door het raam naar 

buiten geklommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truus heeft gewerkt bij de Provinciale Gelderse Energie Maatschappij als 

voedingsdeskundige. Het is dan niet te verwonderen, dat zij in 1936 naar Arnhem verhuist 

en (ook) lid wordt van de Arnhemsche zwemclub.  

 



Ik heb niet kunnen ontdekken, wanneer Truus gestopt is met wedstrijd zwemmen en 

waterpolo. In 1937 is er een berichtje, dat zij na lange tijd meedoet met een 

waterpolowedstrijd.  

 

In 1938 worden Truus Klapwijk en Willy den Ouden benoemt tot erelid van de R.D.Z. Willy 

den Ouden is één van de bekendste Nederlands zwemsters geweest. Volgens verschillende 

interview staat de ontdekking van Willy op naam van Truus Klapwijk. Dat gebeurde bij de 

jaarlijkse volkswedstrijden op 31 augustus 1928.  

 

Ook na het wedstrijdzwemmen bleef Truus actief in de zwemsport: scheidsrechter bij 

waterpolo 

 

 

 

 



 

Trainster en begeleidster van de Nederlandse zwemster bij het bezoek aan Michigan ter 

gelegenheid van het eeuwfeest van de stad Holland in 1947. 

 

Jurylid bij de Olympische Spelen van 1948 

 

 



In een artikel in 1966 lezen we, dat Truus Klapwijk (62 jaar) en Marie Suttorp van den Berg 

(69 jaar) in Spanje een bungalow kochten en daar in het heerlijke Spaanse klimaat hun dagen 

doorbrachten. Het huis in Alicante hebben ze gekocht van hun oude zwemtrainer Cor 

Brasem, makelaar in Alicante.  

Truus bewondert in 1966 de nieuwe technieken bij het schoonspringen en ze zou “zo 

opnieuw willen beginnen”.  

 

Truus Klapwijk overlijdt 3 mei 1991.  

 



Truus is nooit getrouwd. Haar tweelingbroer Cornelis (1904-1929) trouwt met Antonia Schallenberg 

en zij krijgen een dochter Antonia Cornelia. Antonia Cornelia trouwt met Bastiaan van Gemerden. 

Na het overlijden van Cornelis hertrouwt Antonia Schallenberg (1906-1977) met Pieter Dirk Klapwijk. 

Na het overlijden van Antonia hertrouwt Pieter Dirk met Emma Wilhelmina Klapwijk.  

In het gedenkboek ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan in 1933 van de 

Rotterdamsche Dames Zwemclub treffen we een aantal aardige uitspraken over Truus 

Klapwijk aan: 

• De ontroering bij het spelen van het Ned. Volkslied en het hijschen van de nationale 

vlag, na de overwinningen van Truus Klapwijk in Monaco 

• De reis van de R.D.Z. naar Amsterdam, welke door Truus Klapwijk in het bagagenet 

werd gemaakt. 

• De promotie van Truus Klapwijk tot “sterretje” door een verliefd jongmensch 

• De zesvoudige recordverbetering van Truus Klapwijk. (In 1926 zwom Truus namelijk 6 

records: 300 m vrije slag, 400 m vrije slag, 500 m vrije slag, 600 m. vrije slag, 1000 m 

vrije slag en 1500 m vrije slag) 

• De nek-aan-nek race over 3 K.M. tusschen Marie Baron en Truus Klapwijk 

• Het abonnement op het winnen van den 3 K.M. wedstrijd en het springen door Truus 

Klapwijk 

• De wedstrijd in snelwandelen te Düsseldorf, waar alleen Truus Klapwijk mee kon 

komen en Mevr. Van Wuyckhuise 3 Kg. in gewicht afnam. 

• De goalgriep van Truus Klapwijk in den polowedstrijd tegen het IJ, en de hartelijke 

wensch van mede-clubleden, dat deze griep zich nog vele malen zou herhalen.  

 

Bram Klapwijk (bramklapwijk@kpnplanet.nl) met dank aan Hans Klapwijk 
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