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Woensdagochtend half 8, boksschool De
Haan. In het monumentale pand aan de
Lange Haven 15 is het alsof de tijd sinds
de jaren 70 stilstaat. Je waant je op een
filmset, Rocky Balboa kan elk moment
binnenlopen. Deirdre Carasso (48) werkt
zich onder begeleiding van trainers Hans
de Jong en Bob van der Vlist in het zweet.
Na het stoten op de zak is het tijd om te
sparren. “Slip, slip, duik*. Denk aan je
voetenwerk. Goed zo!”, moedigt Hans
aan. Een uur later puffen de drie in het
barretje uit. Deirdre vertelt over haar ko-

mende debuut in de ring als groentje. “Ik
bokste in een sportschool en dat vond ik
leuk om te doen. Vorig jaar was ik op be-
zoek bij Jan van Stigt Thans, de man ach-
ter de Schiedamse Loopuyt Gin. Die orga-
niseert in zijn speakeasy** bokswedstrij-
den. Jan zei dat ik Hans de Jong moest bel-
len als ik boksen echt zo leuk vond. Hans
nodigde me uit in de boksschool. Ik ben
nooit meer weggegaan. Als je hier één
voet over de drempel zet, val je in een
plek met geschiedenis, met een ziel.”

Boksstad
Die ziel is te danken aan Wim de Haan
(1929), de legendarische Schiedamse
bokstrainer die in 2017 overleed. Wim de
Haan zat vanaf de jaren 60 met zijn boks-
school in het voormalige badhuis. Hij
verbouwde de boel en samen met zijn
vrouw Tiny woonde hij in de vertrekken
erboven. In de kelder – waar de funda-
menten van het badhuis nog zichtbaar
zijn – maakte hij een zwembad, zo gaat
het verhaal. Wim trainde talloze boksta-
lenten en was een markant en bekend fi-
guur in Schiedam en ver daarbuiten.
Eind 2017 nam Hans de Jong de boks-
school over: “Ik had een boksschool in
Vlaardingen, maar toen deze kans zich
aandiende, heb ik die gegrepen. Bob ken-
de ik van de boksschool Van ’t Hof in
Crooswijk, waar ik ook trainer was. Bob
vroeg of ik mee wilde doen. Het interieur
is zo goed als intact gebleven, maar we
laten wel een frisse wind waaien. In te-
genstelling tot bij Wim vroeger zijn bij
ons vrouwen wel welkom. Het ledenaan-
tal groeit flink, we richten ons op een
breed publiek, van jong tot oud. We wil-
len van Schiedam echt een boksstad ma-
ken en allerlei activiteiten organiseren.
Wat we nu met Deirdre gaan meemaken,
is dan ook fantastisch.”

Ring in museum
Deirdre beschouwt het Stedelijk Muse-
um Schiedam als een ontmoetingsplek
voor de stad: “In het museum gaan kunst
en geschiedenis hand in hand en is ieder-
een welkom. We werken graag samen
met partners in de stad. Ik ontdekte dat
er een sterke link is tussen boksen, kun-
stenaars en schrijvers. Boksen maakt
deel uit van de geschiedenis van Schie-
dam. Daar wilde ik iets mee doen en sa-
men met Hans, Bob en Jan zijn we gaan
brainstormen. De Open Monumenten-
dag vonden we een mooie gelegenheid
om het museum en de boksschool aan el-
kaar te koppelen. We hebben het ook ge-
had over een boksgala. Maar Jan vond dat
te vrijblijvend en stelde voor dat ik zelf de
ring in zou gaan. Daar moest ik heel diep
over nadenken, maar na een week heb ik
toch ja gezegd! Ik ga boksen voor de
kunst. De Belgische museumdirecteur
Jan Hoet bokste in 1999 ook tegen een
kunstenaar. Ik zet de traditie voort, maar
dan in de vrouwelijke versie.”

Op Open Monumentendag, 14 septem-
ber, stapt Deirdre de ring in en neemt het
in 3 x 2 rondes op tegen kunstenares An-
ne Wenzel, van wie het museum de
sculptuur My pussy My rules bezit. De ring
staat die dag in de kapel van het muse-
um. Tegelijkertijd zijn er het hele week-
end rondleidingen en culturele activitei-
ten in de boksschool en het museum. Dit
alles in de geest van Wim de Haan, die
ook gedichten schreef en fadoliefhebber
was. 

Bob: “Zo halen wij kunst, cultuur en
het museum de boksschool in. Anders-
om laten we zien wat een mooie sport
boksen is. Iedereen kan het doen, dat laat
Deirdre ook zien door zelf in de ring te
stappen. En – ook heel belangrijk: we zet-
ten het werk van Wim, zowel zijn boksen
als zijn gedichten, voort.”

Loeizwaar
Sinds twee maanden traint Deirdre se-
rieus voor de match. Drie keer per week
is ze bij Hans en Bob te vinden. Hans over
zijn pupil: “Ze is heel enthousiast. Ze
heeft een echte boksersmentaliteit, is
een echte doorzetter, geeft niet op.”

Deirdre: “Behalve dat ik vecht voor de
kunst, heb ik ook een persoonlijk doel:
fit worden en afvallen. Als ik denk aan de
wedstrijd, vind ik dat nog doodeng. Maar
we werken ernaartoe. Hans is van de
techniek en het stoten, Bob van het voe-
tenwerk. Ik ontdek steeds meer wat bok-
sen inhoudt. Het is een hele intelligente
sport, het wordt niet voor niets the noble
art of self defence genoemd. Je moet de
kunst van het verdedigen en aanvallen
goed beheersen. Het is een combinatie
van dansen en schaken, van conditie en
nadenken. Je leert incasseren. Het is loei-
zwaar, ik ga mezelf nog wel tegenko-
men.”

Tijdens het Open Monumentenweek-
end wordt er van alles georganiseerd
rondom de bokswedstrijd. Deirdre: “Cli-
nics voor kinderen, lezingen, performan-
ces, een programma vol kunst en ge-
schiedenis. De opbrengst willen we be-
steden aan het vastleggen van de geschie-
denis van de boksschool.” 

Hans: “We zetten de erfenis van Wim
voort en maken ook weer nieuwe ge-
schiedenis.”

Noten
** Slip is het snel en scherp draaien van de
heupen en schouders als de tegenstander
naar je hoofd uithaalt.
* De speakeasy ontstond tijdens de alcohol-
drooglegging in de jaren 20 in de Verenig-
de Staten. Er werd toen illegaal drank
verkocht. De geheime locaties waren al-
leen toegankelijk met een wachtwoord.
Wilde je voorkomen dat de politie je op-
pakte, dan moest je rustig praten: speak
easy.

ALLES VOOR 
DE KUNST: 

“Meer power, langer maken die stoten. Ja, indraaien
en… stoot! Hoppa!” Met een geconcentreerde blik stoot
Deirdre Carasso fanatiek op de zak. Nog vijf maanden
en dan staat de directeur van het Stedelijk Museum
Schiedam in de ring voor haar eerste bokswedstrijd. Ze
hoopt na de trainingen klaar te zijn voor de Open
Monumentendag. Wat dan deelt Carasso klappen uit
voor de kunst. En ter nagedachtenis aan de
legendarische bokstrainer Wim de Haan.

museumdirecteur Deirdre
Carasso leert boksen

TEKST: SUZANNE STAM
BEELD: BOB VAN DER VLIST

Wim de Haan werd in 1929 geboren
in Dordrecht en verhuisde toen hij
vijf was naar Schiedam. In 1957
opende hij zijn boksschool. Hans
vertelt: “Wim was geen makkelijke
man en hij weet dat vaak aan zijn
slechte jeugd. Zijn vader accepteer-
de hem niet, Wim groeide dan ook
op zonder hem. Zijn moeder gaf
hem geen liefde, waardoor Wim
voor veel dingen zelf moest knok-
ken. Hij zocht graag uitersten op en
stond daarmee graag in de belang-
stelling. Zo ging hij op een spijker-
bed liggen, waar hij de krant mee
haalde. Hij trad ook een keer op in
het tv-programma De Stoel van Rik
Felderhof. Wim was een kermisbok-
ser en het schijnt dat hij zelf ook
wedstrijden bokste. Maar tot nu toe
heb ik nog niemand gevonden die
een wedstrijd van hem zag. 
Wim was een fantastische bokstrai-
ner, hij heeft een hoop jongens in
Nederland kampioen gemaakt.
Maar hij kon omslaan als een blad
aan een boom. Als je iets deed wat
hem niet zinde, kon je direct je
spullen pakken. Toen ik 18 was, heb
ik een jaar bij hem getraind. En
vanaf mijn 23e heb ik een jaar of zes
bij hem gebokst. Vrouwen waren
niet welkom bij Wim. Hij zei altijd:
‘Een vrouwenborst is om te strelen,
niet om op te slaan.’
Wim schreef ook gedichten, boven
in zijn huis lagen hele schriften vol.
Ook was hij een gepassioneerd
liefhebber van de fado, het Portuge-
se levenslied. Hij organiseerde
regelmatig intieme fadoconcerten
in de bokszaal.”
Boksschool De Haan, Lange
Haven 15 B, Schiedam,
www.boksverenigingdehaan.nl

Wim de Haan:
bokstrainer,
dichter en
fado-liefhebber

Zaterdag 20 april vinden de No
Knock Out-wedstrijden plaats in
boksschool Van ’t Hof in Rotterdam
Crooswijk. Verschillende boksers
van De Haan kun je daar in actie
zien. Deirdre Carasso: “Ik ga zeker
kijken. Ik stap nog niet in de ring,
maar ga samen met Anne Wenzel
inspiratie opdoen voor mijn match
in september.”
Boksschool Van ’t Hof, Slacht-
huiskade 39, Rotterdam

No Knock
Out-wedstrijden

Het Stedelijk Museum Schiedam
biedt een mix van moderne kunst
en geschiedenis. Daarmee is het
museum een beetje uniek in Neder-
land. Maar waarmee het museum
zich echt onderscheidt, is dat je er
zelf de prijs van de koffie mag
bepalen. Ook apart: het museum
verzorgt je plant als je op vakantie
gaat. Je mag in het museum hard-
op lachen, huilen en praten en je
hoeft de kunst niet mooi te vinden.
En als je op het raam van directeur
Deirdre Carasso klopt, doet ze open
voor een praatje. Ook bijzonder: je
kunt hier in je eentje naar een
topstuk kijken, zoals een schilderij
van Rothko. Bonus: zelf kunst wor-
den door op een magische sokkel te
klimmen.
Stedelijk Museum Schiedam,
Hoogstraat 112, Schiedam, stede-
lijkmuseumschiedam.nl

Zelf kunst
worden en
ondertussen de
koffieprijs
bepalen

Bob van der Vlist: “Wij
halen kunst, cultuur en het
museum de boksschool in.”

Bokstrainer Hans de Jong:
“We willen van Schiedam
echt een boksstad maken.”

“Boksen is een
combinatie

van dansen en
schaken, van
conditie en
nadenken”

“Een
vrouwenborst

is om te
strelen, niet

om op te
slaan”


