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Een tweede Salomon
in Rotterdam

De context van de schilderingen van
Kees Dunselman in de Laurentius &
Elisabeth Kathedraal te Rotterdam

‘Als Koning Salomon trok hij de in zijn dagen
meest bekende kunstenaars aan om de schoonheid van zijn tempel te vieren en te markeren.
Edelsmeden als Jan Brom en zonen en Van
Roosmalen, beeldhouwers als Jan Wolf, Jacq.
Sprenkels, Timmermans en Kroon, glazeniers
als Van Straten, Asperslag en Duchateau. Maar
naar de gevierde wandschilder Jan Dunselman
gingen al dadelijk wel de voornaamste opdrachten uit’.1
Een mooiere typering van Alphons Wreesman (1864–1930) valt in de bronnen niet te
vinden. Toen bisschop Callier van Haarlem
hem in 1904 benoemde tot bouwpastoor van
een nieuwe kerk in Rotterdam, werd de stad
– zo gaat het verhaal – een energieke man
rijker. En dat was wel nodig, want de nieuwe
Elisabethkerk – vanaf 1968 de Laurentius
& Elisabeth Kathedraal van het bisdom
– moest een baken worden in de nieuwe
prestigieuze Rotterdamse woonwijk rond de
Mathenesserlaan (afb. 4 en 5).2 Een baken
voor de parochie, maar niet minder voor de
rest van Rotterdam die met een zelfbewuste
katholieke gemeenschap te maken had; en
dat wilde men weten.
Afgelopen jaar kreeg ik de kans om me verder te verdiepen in dit bijzondere gebouw
dat ik eerder had bestudeerd toen ik bezig
was met ‘De genade van de steiger’, het boek
over monumentale schilderkunst in het
interbellum. Daarin heb ik onder meer aandacht besteed aan het werk van de gebroeders Dunselman en dat was dan ook de reden
dat me gevraagd werd om een onderzoek te
doen naar de verdwenen kalotschilderingen
in de apsis. Directe aanleiding was het initiatief van een mecenas dat na raadpleging
van de parochie leidde tot het plan om de
verdwenen schilderingen van – naar men
toen meende – Jan Dunselman terug te
brengen. Achteraf bleek het een werk van
zijn jongere broer Kees Dunselman te zijn,
dat in 1929–1930 werd aangebracht en in

1 - De kalotschildering van Jojanneke Post, geïnspireerd door het ontwerp
van Kees Dunselman in de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. Foto: Léontine van Geffen-Lamers, Monumentenfotograaf.nl 2017.
2 - De schildering van Jojanneke Post
van Davique Sierschilderwerken
vanaf het priesterkoor met centraal
Christus Koning - heilig Hart omringd door engelen in pasteltinten
en de evangelisten in sterk gekleurde gewaden op de voorgrond;
met op de achtergrond apostelen in
overbelicht getinte kleding. Op de
triomfboog het Christusmonogram
tussen de alfa en de omega met de
kalligrafie van de triade ‘Christus
vincit Christus regnat Christus imperat’ (Christus overwint, Christus
regeert en Christus heerst). Links
en rechts als poortwachters bij de
triomfboog de aartsengelen Michael en Gabriel (afb. 3). Beneden
in de apsis bevindt zich het Laatste
Avondmaal van de hand van Kees’
oudere en meer bekende broer,
Jan Dunselman (circa 1922). De
decoraties in sjabloonwerk tot net
boven de vensters zijn in dezelfde tijd door hem uitgevoerd. Foto
bvhh.nu 2018.
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1964 onder invloed van Vaticanum II alweer
werd verwijderd (afb. 3).
Bij het terugbrengen werd niet gekozen voor
een letterlijke constructie, maar voor een
eigentijdse interpretatie, waarvoor Jojanneke Post van Davique Sierschilderwerken
tekende (afb. 1 en 2). Dat was een tour de
force die een andere keer aan de beurt komt.
Dit artikel staat in het teken van de vondsten
en inzichten die het onderzoek opleverde en
verwerkt zijn in een E-boek.3 Hierbij gaat
het niet alleen om kunst en cultuur, maar
ook om de functie van het gebouw voor de
geloofsbeleving, die bepaald wordt door de
liturgie. Maar ik start met de mensen die
elkaar in de eerste helft van de twintigste
eeuw troffen bij de bouw en stoffering van
dit Rotterdamse rijksmonument. Met elkaar
maakten zij het verhaal dat ik ruim een eeuw
na dato heb gereconstrueerd om het door te
kunnen vertellen.

3-D
 etail van de foto van F. H. van Dijk uit 1953 met de schilderingen van Jan
Dunselman in de apsis, bestaande uit het Laatste Avondmaal en decoraties
in sjabloonwerk tot net boven de vensters (circa 1922). In de kalot erboven, op
de triomfboog eromheen en op de muren en het tongewelf van de koortravee
zit werk van Kees Dunselman uit 1929-1930. Dit detail laat bij de vensters
zien dat de fotograaf bij het afdrukken diverse opnamen heeft gecombineerd.
Herkomst Stadsarchief Rotterdam, nr 4100_1976-6476.

Actoren
Om te beginnen verschijnen de hoofdrolspelers op het toneel, de actoren bij de totstand
koming van de Elisabethkerk en haar inrichting. Hoe was hun opleiding en vorming;
wie zaten in hun netwerk en in hoeverre
beïnvloedde dat hun ideeën. Willen we de
keuzes interpreteren die de actoren hebben
gemaakt bij de bouw en de aankleding van
de huidige kathedraal dan is dat essentieel
om te weten. Duurzaam behoud van kerkelijke kunst heeft niet alleen te maken met de
gebruikte materialen en technieken of met
onderhoud, maar ook met het begrijpen van
wat er te zien is. Ook al is de boodschap in

1
4 - Een van de meest monumentale ontwerpen van
Piet G. Buskens (2) was ongetwijfeld de Elisabethkerk te Rotterdam (1904-1908). ‘Artist impression’
en uitvoering liggen in het interieur dicht bij elkaar (1, 3). De oostkant met de apsis was in 1908
gereed (4). De westbouw en de laatste travee van
de kerk werden pas later, in 1920-1922, aan de
kerk toegevoegd door Buskens medewerker J.P.L.
Hendriks. Bisschop Callier had Alphons Wreesman laten weten dat hij de kerk niet zou inwijden,
voordat deze af was en hield zo een stok achter
de deur. De toren uit het oorspronkelijke plan (1)
is in werkelijkheid geen 65, maar 35 meter hoog
geworden en vormt nog altijd een blikvanger aan
de Mathenesserlaan. Collage bvhh.nu 2017.*
2
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Alphons J.H. Wreesman (1864–1930): 65
jaar
De ‘tweede Salomon’, refererend aan de bouwer van de oudtestamentische tempel, slaat
op de bouwpastoor Alphons Wreesman (afb.
6). Over hem was nog minder bekend dan
over Buskens. Door minutieus speurwerk
kon ik meer van zijn achtergrond achterhalen. Als oud–leerling van Hageveld heeft
hij met zijn docent en latere bisschop van
Haarlem, A.J. Callier, een blijvende relatie
opgebouwd. Hoewel er meer aanwijzingen
zijn dan in dit boek verwerkt konden worden, heeft Wreesman zich met ‘zijn’ Elisabethkerk kennelijk gespiegeld aan de nieuwe kathedraal in Haarlem, de nieuwe Bavo,
van architect Joseph Cuypers. Er zijn zelfs
liturgisch te herleiden sporen die erop wijzen dat Wreesman een ‘pseudo–kathedraal’
voor ogen had (afb. 7).4 Dat roept om nader
onderzoek.

5-V
 oorgevel van de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam (19041908; 1921-1922). Herkomst Beeldbank RCE-Sergé Technau (z.j.).
6-A
 lphons Wreesman (linksboven) die
zich spiegelde aan zijn bisschop, A.J.
Callier (1849-1928) (rechtsboven),
werd een ‘tweede Salomon’ genoemd.
Een deel van de inrichting werd voltooid onder zijn opvolger, Charles F.E.
Querelle (1876-1935), onder wie Kees
Dunselman werkzaam was. Onder:
koning Salomon bidt bij zijn nieuwe
tempel (sculptuur kathedraal van
Amiens). Uitsnede van een prent van
Jan Luycken, De bouw van de tempel
door koning Salomon (circa 1700).
Collage bvhh.nu 2017.*
een aantal gevallen niet langer van deze tijd,
de werken getuigen van vroeger, van het
enthousiasme, de opvattingen en het idealisme waarmee generaties voor ons religie
en kunst bij elkaar hebben gebracht. Wat
hebben de actoren ons te vertellen?
Piet G. Buskens (1872–1939): 66 jaar
Om te beginnen verschijnt architect Piet

Buskens op het toneel, naar wie tot dusver
maar weinig onderzoek is gedaan. Dat hij
lid was van de toonaangevende katholieke
kunstkring De Violier en – door de ideeën
daarvan beïnvloed – met de Elisabethkerk
een bijzondere interpretatie heeft gegeven
van het in die kring bedachte type volkskerk, zijn enkele van de nova die uit dit
onderzoek naar voren zijn gekomen (afb. 4).

De ‘tweede Salomon’ bood een platform
om wat meer te vertellen over het gesamtkunstwerk dat de Elisabethkerk vormt. Een
inrichting of uitmonstering bestaat immers
niet alleen uit schilderingen. Ook de glazen,
de bouwsculptuur, de beelden, de edel– en
siersmeedkunst, de kerkmeubels, ja zelfs de
bevloering hoort daarbij. Hierbij kon ik leunen op verschillende gelegenheidspublicaties, zoals die van pater Hyacinth Hermans
bij de viering van een halve eeuw parochie
(1954), van zuster Liduino Stalenhoef & C.
W. van Voorst van Beest bij het 75–jarig jubi
leum, en de anonieme Rondgang op de site
van de kathedraal.5 Intussen viel wel op dat
hierin nogal wat omissies en twijfelachtige
toeschrijvingen voorkomen, vermoedelijk
doordat de oral history waarvan Hyacinth
Hermans zelf een expo
nent is, een eigen
leven is gaan leiden. Een typisch voorbeeld
is het atelier van de Rotterdamse beeldhouwer Arnold Leeflang aan wie op stijlkritische gronden veel meer beelden toegekend
kunnen worden, dan alleen Franciscus in
het schip en Elisabeth aan de voorgevel van
de kerk (afb. 7).
De gebroeders Dunselman
Jan Dunselman (1863-1931): 67 jaar
Kees (C.A.) Dunselman (1877-1937): 59 jaar
Aan de kerkschilders Jan en Kees Dunselman is de meeste aandacht besteed (afb. 8),
omdat zij met hun kleurige schilderingen
een krachtig stempel hebben gedrukt op
het gesamtkunstwerk in de kathedraal. Bij
de vorming van de twee broers die veertien
21
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7 - Het beeld van de apostel Paulus is afkomstig uit
het atelier van Arnold Leeflang (1925). Zijn positie
aan de zuidkant dus aan de linkerhand van Christus
(zie de schildering in de kalot) is iconografisch noch
liturgisch ‘correct’. Het voorbeeld waar Wreesman
zich waarschijnlijk aan heeft gespiegeld is de nieuwe
Bavo waar Petrus en Paulus eveneens omgedraaid
zijn. Daar heeft het uiteindelijk te maken met de
positie van de bisschopstroon die aan de noordkant
hoort, waardoor de preekstoel naar de zuidkant is
verhuisd. Door deze verwisseling heeft bisschop
A.J. Callier nieuwe oplossingen moeten bedenken
voor de noord-zuidsymboliek in de nieuwe Bavo. Zo
ontstond een bisschoppelijk precedent dat Wreesman mogelijk heeft ingezet om bepaalde ‘kathedrale’
pretenties tot uitdrukking te brengen. Niet alleen
de positie van Petrus en Paulus in de beelden en de
schilderingen wijst daarop, maar ook de locatie van
de doopkapel aan de zuidkant en de verwisseling van
de vrouwelijke en mannelijke heiligenbeelden. Dat
het beeld van Franciscus – ook van atelier Leeflang –
bij zijn herplaatsing (?) bij de vrouwen terecht kwam,
bevestigt de teloorgang van dit type symboliek. De
noord-zuidsymboliek had een eigen functie in de
liturgie bij het overbrengen van het misboek van de
ene naar de andere kant van het altaar. Na Vaticanum
II is dit ritueel verdwenen. Foto bvhh.nu 2017.
gemaakt in hun oeuvre. Kees wordt zo vaak
gepresenteerd als een tweede Jan, een minder getalenteerde navolger of knechtje van
zijn broer, dat het zaak was te analyseren wat
zijn inbreng in de Elisabethkerk was. Ik heb
kunnen achterhalen dat de jongste Dunselman vanaf het begin van zijn carrière een
zelfstandig oeuvre heeft opgebouwd met een
eigen signatuur. In de kathedraal heeft hij
voor een deel het voorwerk van zijn broer –
die in 1929 zwaar ziek was en begin 1930 zou
overlijden – opgepakt en naar eigen inzichten verfijnd en uitgevoerd (afb. 10). Je kijkt
dus naar het werk van Jan door de ogen van
Kees. Al bij al heeft dankzij dit project een
flinke inhaalslag plaatsgevonden wat betreft
de kennis in de werkwijze van de broers.

8-D
 e familie Dunselman met de broers Jan (staande derde van links) en een nog
heel jonge Kees naast hem (circa 1895). Met dank aan Marjan Dunselman.
jaar in leeftijd verschilden verscheen onverwacht de figuur van Joseph Cuypers op het
toneel; zoon van de architect van het Rijksmuseum en zelf onder meer bouwmeester
van de nieuwe Haarlemse kathedraal. Met
name Jan en Joseph hadden nauw contact,
22

mede als voortrekkers van de katholieke
kunstkring De Violier. Kees werd daarvan
in 1906 lid (afb. 9).
Voor dit onderzoek bleek het onder meer
nodig om te ontwarren wie nu wat had

Het decoratieprogramma
Er is sprake van een decoratieprogramma
met een hoog gehalte aan symbolische verbindingen. Multi interpretabel in de beste
iconografische tradities. Er gaat dan ook,
zoals gezegd, niet één verhaal, maar een
hele collectie achter de schilderingen schuil.
Uit alles blijkt dat Wreesman een duidelijk
omlijnd concept voor ogen had bij de inrichting van zijn kerk. In de loop van de jaren
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9-P
 ortretfoto van Kees Dunselman (circa 1920). Met dank aan
Marjan Dunselman.
was daarin wel ruimte voor nieuwe ideeën,
maar de hoofdlijnen lagen grotendeels vast.
Deze waren voor een belangrijk deel ontleend aan het programma van zijn bisschop
in de Haarlemse kathedraal, zoals de wisseling van Petrus en Paulus en de vrouwen–
en de mannenkant (afb. 7). Bij de invulling
komt Wreesman ook zelf met aparte oplossingen, zoals onder meer de Lourdeskapel
(=Mariakapel) en de heilig Hartkapel
(=Sacramentskapel) laten zien. Wat betreft
de schildering in de kalot luidt mijn hypothese dat het hier gaat om een samenklank
van twee kerkhymnen: de Laudes regiae en
het Te Deum. Je ziet wel vaker dat bepaalde thema’s korte tijd extra populair zijn in
de kerkelijke kunst, zoals bijvoorbeeld het
visioen van Johannes van het hemels Jeruzalem. Iets dergelijks was ook het geval met
het Te Deum, waarvoor zowel de leden van
De Violier als die van het oudere, Utrechtse
Bernulphusgilde een zekere voorkeur hadden. De gebroeders Dunselman hebben bij
de picturale en kalligrafische verwerking
van dit thema een belangrijke rol gespeeld,
zoals hun werk in de Obrechtkerk (afb. 11)
en de Nicolaaskerk te Amsterdam laat zien.
Koerswijziging Christus vincit
Doordat het zo lang duurde eer de uitmonstering van het priesterkoor aan de beurt
was, was dit ook het toneel van een koerswijziging van het programma. Uit de schets
op een foto van 1917 valt op te maken dat
er al enige tijd een plan lag om in de kalot
de Majestas domini (Christus in majesteit)

10 - Historische foto van een ingekleurde tekening van Jan of Kees Dunselman
met het linkerdeel van de kalot in de Elisabethkerk (1922-1929). Museum
Amstelkring, Dunselmanarchief, zonder nummer.

11 - Kees Dunselman, Christus Koning/heilig Hart in de kalot van de Obrechtkerk
te Amsterdam met daaronder de regels veertien en vijftien uit het ‘Te Deum’
(1922). Let op het geschilderde pseudo-mozaïek op de achtergrond dat ook
in de Elisabethkerk zat en weer is teruggebracht. Herkomst RCE Beeldbank-Sjaan van der Jagt/Pixelpolder 2012.
weer te geven. Dit vroegchristelijke type
dat door de herleefde belangstelling voor
de kunst uit dat tijdperk herontdekt werd,
werd geactualiseerd als Christus Koning.
Je vindt hiervan verschillende voorbeelden
tussen de ontwerpen in het archief van de
gebroeders Dunselman. Kees zou dit thema
een aantal keren uitwerken: heel vroeg in de
Martinuskerk van Medemblik (1903), later
in de Obrechtkerk te Amsterdam (1922)

en in de Jozefkerk van Noordwijkerhout
(1927) (afb. 12). Waar, wanneer en door wie
deze verbijzondering in katholiek Europa
geïntroduceerd is, is niet bekend, maar de
gebroeders Dunselman hebben Christus
Koning verschillende keren gecombineerd met het heilig Hart; een devotie die
in de negentiende eeuw een hoge vlucht
had genomen en ook daarna populair zou
blijven.
23
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12 - Het randschrift met de triade ‘Christus vincit etc’. rond de schildering van Christus Koning in de Jozefkerk van Noordwijkerhout, van de hand van Kees Dunselman (1927). Links van Christus is de regel ‘Tu Rex gloriae’ uit het ‘Te Deum’ en overlopend naar rechts ‘Tu Salvator mundi’ uit de ‘Laudes regiae’, welke laatste hymne later ook aangeduid werd als ‘Christus
vincit, Christus regnat, Christus imperat’. Net als in de Nicolaaskerk en de Obrechtkerk in Amsterdam en in de Elisabethkerk van Rotterdam staan in de boeken van de evangelisten de woorden Homo (mens) en Rex (koning), Sacerdos (priester)
en Deus (God). Anders dan in de Obrechtkerk ontbreekt hier bij Christus het heilig Hart. Foto Sabine Broekhoven 2007.
Ervan uitgaande dat Wreesman aanvankelijk het Te Deum in de kalot wilde, sloeg
men een nieuwe koers in met de toevoeging
van de kalligrafie Christus vincit, Christus
regnat, Christus imperat op de triomfboog.
Het gaat om een zeldzaam motief dat in
de monumentale schilderkunst tot dusver alleen bij Kees Dunselman voorkomt.
Ondanks het rijke bronnenmateriaal op
Delpher, was er bitter weinig te vinden over
Christus vincit etc. (zoals deze triade hierna wordt afgekort). Vaststaat dat de gregoriaanse variant van de hymne teruggaat op
de middeleeuwse Laudes regiae (Lof op de
koning) die in de loop van de negentiende
eeuw weer in de aandacht kwam te staan.
Om het nog gecompliceerder te maken zijn
er verschillende aanpassingen en versies
die onderling vaak verward worden. Wat
vrijwel zeker doorslaggevend is geweest
voor de kalligrafie in de Elisabethkerk is
de instelling van de feestdag van Christus
Koning door Pius XI in 1925 als antwoord
op het toenemende atheïsme en de verwereldlijking van de maatschappij. De paus
nam hiermee onder meer stelling tegen het
24

opkomende fascisme van zijn tijd dat geen
Christus vincit huldigde, maar – gelet op
buurman Mussolini die zich als il Duce
liet bewieroken – Dux vincit. Tegenover
de militaristische leider werd de hemelse
‘Koning van de harten’ geplaatst, wiens liefdevolle Hart in de kalot wordt benadrukt.
Die liefde en almacht staan in de kringen
van De Violier ook bij het Te Deum centraal. Het geeft het terugbrengen van de
schildering in onze tijd een actueel accent.
Dragers, kleuren en technieken
Het onderzoek naar de technische aspecten
van de uitmonstering was een verhaal apart.
Kees Dunselman heeft destijds niet direct
op het houten apsisgewelf geschilderd,
maar een bedoeking gebruikt (marouflage).
Dat was een bewuste strategie in verband
met de achteraf terecht gebleken vrees
voor vochtproblemen aan deze (noord)kant
van de kerk. Vanwege het concave verloop
van het apsisgewelf was het niet mogelijk
om dit werk in zijn atelier uit te voeren,
dus ook hiervoor gold de ‘genade van de
steiger’.6

Het meest complexe aspect betrof het kleurgebruik van de figuraties: wat maakte het
werk van Kees anders dan dat van Jan? En
vooral, hoe slaagde hij erin met volle kleuren toch een etherisch effect te bereiken
in de hooggelegen schilderingen? Dankzij
foto’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was het mogelijk minutieus te
onderzoeken wat het verschil was en hoe
Kees het beoogde effect bereikte. Op grond
hiervan konden een aantal aanbevelingen
geformuleerd worden, waarbij met name
aandacht is besteed aan het vereiste van
een nieuwe tijdslaag. Dat laatste heeft te
maken met de filosofie dat toevoegingen
aan een monument een eigentijds karakter
horen te hebben. Nu is het een fictie om
te denken dat een volledige reconstructie
– iets zoals het ooit geweest is authentiek
namaken – mogelijk is. De adem van de
eigen tijd dringt altijd door in wat wie ook
toevoegt aan een gebouw. Zelfs al is een
kunstenaar daarbij nog zo terughoudend,
alleen al door zijn interpretatie en zijn
persoonlijke handschrift (factuur) wordt
zijn werk iets van deze tijd. Daarom wil
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ik graag herhalen wat ik hierboven heb
gezegd: in 1930 zouden we naar Jan Dunselman hebben gekeken door de ogen van
zijn broer Kees. Tegenwoordig kijken we
door de ogen van Jojanneke Post naar het
werk van Kees Dunselman.
Liturgie
De vraag naar het eigentijdse karakter
beperkt zich niet tot alleen het artistieke
gehalte, maar betreft ook zaken als liturgie en geloofsbeleving. De bisschop van
Rotterdam, monseigneur dr. Hans van den
Hende, omschreef dat als volgt:
‘Het is een bijzonder talent en een verrijking van het kerkgebouw wanneer er
kunstenaars zijn die het geheim van ons
geloof in kleurrijke schilderingen tot
uiting kunnen brengen. Kerkgangers
kunnen er inspiratie aan opdoen wanneer
zij kijken met de ogen van het geloof. De
apsis, die een centrale plaats inneemt in
het kerkgebouw, wordt in deze fase van de
restauratie van de kathedraal opnieuw een
veelzeggend centrum. De schildering in
de apsis toont ons Christus, die Koning
is van hemel en aarde, omringd door de
apostelen en evangelisten. Zo komt tot
uitdrukking dat we in de liturgie van de
Kerk Christus zelf mogen ontmoeten en
als Kerk rond Hem in geloof verzameld
worden’.7
Ook in dit verband zou je kunnen stellen
dat verleden en heden elkaar ontmoeten, want het werk van Kees Dunselman
werd in de eigen tijd onder meer gunstig
beoordeeld vanwege de ‘streng liturgische
afwerking’. Dat was in 1927, twee jaar
voordat hij de Elisabethkerk in Rotterdam van zijn broer overnam.8 Maar dat
is niet het enige. In de terugkeer van
Christus Koning in de kathedraal hebben
de liturgie van voor en na Vaticanum II
elkaar opnieuw ontmoet. We worden,
zoals de bisschop aangeeft, ‘als Kerk rond
Hem in geloof verzameld’. Het vooroorlogse ontwerp van Christus Koning, in
1964 als gedateerd afgeschreven, krijgt zo
een iconografisch vervolg. Het wordt tot
beelddrager van het karakteristieke Vaticanum II-concept van ‘Gods volk onderweg’, dat herkenbaar is in de hedendaagse
gezichtsuitdrukkingen van de personen
rondom Christus: evangelisten en apostelen, maar tegelijkertijd de man om de
hoek. Kortom, een shake hands moment
van grote - iconografische - klasse.9

Postscriptum
Het voorgaande stuk gaat terug op het
E-boek over het onderzoek in de Rotterdamse kathedraal met als volledige titel:
Bernadette van Hellenberg Hubar, met
medewerking van Jojanneke Post (Davique
Sierschilderwerken) en Marij Coenen. Tussen Gabriel en Michael. De schilderingen
naar Kees Dunselman in de Laurentius &
Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. Rotterdam: HH. Laurentius & Elisabethparochie,
2018. ISBN 978-90-820976-2-7 | http://bit.
ly/VanHH-LauElKat-download. Via deze
laatste link kan het E-boek gratis gedownload worden, maar het is ook verkrijgbaar
via de sites Kathedraalrotterdam.nl, Davique.nl en die van het bisdom.
Bij het onderzoek en het schrijven van het
E-boek heb ik hulp gehad van een groot aantal mensen en instellingen die aan het slot
van de publicatie in een dankwoord staan
vermeld. Daartoe behoren onder meer Marjan Dunselman (de kleindochter van Kees
Dunselman), het Stadsarchief van Rotterdam, Sabine Broekhoven en Léontine van
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