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Heerenveen ■ Het eerste beeld
van het 8mm-filmpje van de Dok-
kumer amateurfilmer Oeds An-
dries Brouwer neemt je mee terug
naar een totaal andere tijd. In strak
ritme marcheren de leden van de
lokale fanfare naar de middenstip.
De toeschouwers bij dit duel zitten
op een houten tribune pal tegen
het veld. Boven de tribune torent
een hoog houten bord uit waarop
provisorisch alle plaatselijke spon-
soren staan vermeld. De camera-
man heeft ook vastgelegd hoe Abe
Lenstra het veld opkomt. ’Us Abe’
heeft een fraaie kuif in zijn haar,
zijn blauw-witte Heerenveenshirt
met diepe V-hals heeft al de tradi-
tionele ’pompeblêd’. Hij heeft een
bruine knikker in zijn hand die hij
op en neer stuit tegen de grond.
Om hem heen zitten honderden
kinderen die in kleermakerszit
tegen de zijlijn van het veld kleven. 

„Dat vind ik persoonlijk het
leuke van deze beelden”, vertelt
Syds Wiersma van het Fries Film
Archief. „Het beeld toont hoe het
moet zijn geweest om in de jaren
veertig aanwezig te zijn bij een
voetbalwedstrijd in de top van
Nederland. Na afloop van de wed-
strijd gaat het publiek via het veld
weer naar huis. Politie te paard
controleert zonder dat zij wat
hoeft te doen. Dat ziet er heel
knullig uit.”

Amateurfilmers
Het filmpje duurt zo’n drie minu-
ten. Syds Wiersma vond de kleu-
renbeelden, nadat documentaire-
maker Piter Tjeerdsma het filmar-
chief had gevraagd om op zoek te
gaan naar nog onbekende filmfrag-
menten van Abe Lenstra. Ze zaten
’verstopt’ op een filmspoel tussen
diverse zwart-witbeelden van Oeds
Andries Brouwer uit de jaren 1947-
1949. „Dit is een belangrijke
vondst. Elk snippertje beeld van
voetbal uit die tijd is al goud
waard, maar dit zijn de enige kleu-

renbeelden van een voetbalwed-
strijd uit de jaren veertig. Kleuren-
televisie kwam pas op aan het
einde van de jaren zestig, dus je
bent afhankelijk van amateurfil-
mers.” 

In het stadionnetje van Sport-
park Noord zitten op 6 mei 1948
meer dan 20.000 mensen. De plaat-
selijke sportclub is onder leiding
van de razend populaire Abe Len-

stra op weg om voor het eerst in de
clubgeschiedenis de landstitel te
pakken. Daarvoor moet Heeren-
veen afrekenen met HFC Haarlem.
Een topclub in die tijd. Twee jaar
eerder is Haarlem onder leiding
van sterspeler Kick Smit nog kam-

pioen van Nederland geworden.
Vijf dagen eerder hebben beide

ploegen elkaar ook al ontmoet.
Toen in het Olympisch Stadion in
Amsterdam. In de oorlog is het
stadion van Haarlem aan de Jan
Gijzenkade deels gesloopt door de

bezetter. Wedstrijden worden
daarom op wisselende plekken
gespeeld. In Amsterdam wordt het
1-3 voor Heerenveen. Abe Lenstra
benut daar in de slotfase van de
wedstrijd een strafschop. Liefst
51.000 mensen zijn toeschouwer bij
deze wedstrijd.

In Friesland zijn er vele duizen-
den voetballiefhebbers op de wed-
strijd afgekomen. Zij zien hoe

Haarlem na een half uur op voor-
sprong komt door een doelpunt
van Bert Boeree. Nog voor rust
weet Abe Lenstra hoogstpersoon-
lijk de verhoudingen om te draai-
en. In de 38e minuut maakt hij
gelijk, vijf minuten later benut hij
wederom een strafschop. 

Na rust tekent de op dat moment
27-jarige Lenstra voor zijn derde
doelpunt, een officieuze hattrick.
De wedstrijd lijkt gespeeld, maar
HFC Haarlem komt terug via doel-
punten van Kick Smit en Jan Laan.
Haarlem leek met nog 25 minuten
te spelen op weg te zijn naar een
overwinning, zo schreef de Arn-
hemse Courant een dag later.
’Haarlem’s papieren stonden na de
rust zo gunstig. Technisch verre
superieur, heer en meester op het
gehele middenveld, waar een zich
in zijn element gevoelende Kick
Smit zijn voorhoede vakkundig
voedde, hadden de roodbroeken
een 3-1 achterstand weten in te
lopen en streden nu, met nog 20
minuten te spelen, voor een over-
winning en een revanche op een

wat gedesillusioneerde tegenstan-
der, die het hoofd dreigde kwijt te
raken onder de Haarlemse stormlo-
pen.’

Zeven minuten voor tijd gebeur-
de het tegenovergestelde: Heeren-
veen sloeg toe. En wie anders dan
Abe Lenstra was de speler die het
verschil maakte. De verslaggever
van de Arnhemse Courant toonde
zich lyrisch over de ’weer schitte-
rend spelende’ Abe. ’Juist toen
iedereen een Haarlem-doelpunt
verwachtte, kreeg Lenstra bij een
Friese uitval de bal goed aangege-
ven, wist zich op onnavolgbare
wijze vrij te maken en scoorde met
een onhoudbare kogel zijn vierde
doelpunt.’

Het filmpje toont de twee doel-
punten van Haarlem, van Abe zijn
enkele schijnbewegingen te zien.
Na de winst zou Heerenveen met
Den Bosch strijden om het lands-
kampioenschap. Den Bosch werd
kampioen op twee punten van
Heerenveen. De Friezen zouden
nooit meer zo dicht bij de landsti-
tel komen.

Bijzondere beelden in kleur van Abe en Kick
Een nieuw opgedoken kleurenfilmpje van de confrontatie tussen SC Heeren-
veen en HFC Haarlem uit 1948 toont niet alleen tot nu toe onbekend beeld van
voetballegendes Abe Lenstra en Kick Smit. Het geeft vooral een unieke kijk op
de sfeer van een topper aan het eind van de jaren veertig.
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Scheidsrechter Elst uit Rozendaal. BEELD FRIES FILM ARCHIEF

Spelers van HFC Haarlem druipen af. BEELD FRIES FILM ARCHIEF

Politie begeleidt de toeschouwers van het veld af. BEELD FRIES FILM ARCHIEF

❜❜Dit is een
belangrijke
vondst, het

beeld is uniek

❜❜Abe maakt met
een onhoudbare
kogel zijn vierde

doelpunt

Voetbalhelden Abe Lenstra en Kick Smit
van de jaren veertig voor het eerst in kleur

Abe Lenstra. FOTOCOLLECTIE VAN DE POLLKick Smit. FOTO BEN VAN MEERENDONK / AHF

Haarlem in de aanval. BEELD FRIES FILM ARCHIEF Volgepakte tribunes bij de wedstrijd. BEELD FRIES FILM ARCHIEF

Een ouderwetse toss voor de aftrap. BEELD FRIES FILM ARCHIEF

Abe Lenstra werd in 1920 geboren
in Heerenveen. Al op zijn vijftien-
de maakte hij zijn debuut voor de
Friese voetbalclub. Uiteindelijk
zou hij van 1936 tot 1954 tot vijf-
honderd wedstrijden komen. Ook
speelde hij 47 keer voor het Neder-
lands elftal waarvoor hij 33 keer
tot scoren zou komen. Lenstra
overleed in 1985, kort hierna werd
het stadion van Heerenveen naar

hem vernoemd.
Abe Lenstra was in zijn tijd bij

Heerenveen erg populair. Niet al-
leen zijn doelpunten maakten
hem geliefd, ook zijn trouw aan de
Friese club. Toen afvaardigingen
van Italiaanse clubs als Internazio-
nale en Fiorentina langskwamen,
was Abe niet te verleiden. Zelfs
een blanco cheque kon hem niet
overhalen mee te komen naar Ita-
lië.

Lenstra was samen met Kick
Smit en Faas Wilkes ook de inspi-
ratiebron voor een stripverhaal.

Henk Sprenger creëerde op basis
van de drie voetbalhelden uit de
jaren veertig en vijftig de super-
voetballer Kick Wilstra. Deze strip-
verhalen verschenen onder meer
in Het Parool.

Beelden van het duel Heeren-
veen-Haarlem zijn te zien in een
documentaire van Piter Tjeerdsma
voor Fryslân DOK. ’Danser met de
bal – 100 jaar Abe Lenstra’ is ge-
maakt voor Abe’s honderdste ge-
boortedag. In de documentaire
zijn nog meer zeer bijzondere
beelden van Abe te zien. Behalve

de kleurenbeelden vond Syds
Wiersma ook enkele bijzondere
zwart-wit beelden van hem, onder
andere in korte filmpjes van de
wedstrijden Heerenveen-Feije-
noord (1943) en Heerenveen-SVV
(1949).Verder leveren Abe Lenstra’s
biograaf Johann Mast, Abe-verza-
melaar Jan Kuipers en filmarchiva-
ris Syds Wiersma een bijdrage aan
de documentaire. 

De documentaire ’Danser met de
Bal - 100 jaar Abe Lenstra’ wordt
zaterdag uitgezonden op NPO 2.

Heerenveen ■ Op vrijdag 27 no-
vember zou Abe Lenstra zijn hon-
derdste verjaardag hebben ge-
vierd.

De honderdste verjaardag van Abe Lenstra

VOETBALH ISTORI E Nieuw beeld laat sfeer zien van topwedstrijd Heerenveen-Haarlem in 1948


