
 

                                                   

 

                                    Tomáš G. Masaryk in Rotterdam 
 

                                    Herdenking van een historische ontmoeting in 1914 
 

100 jaar geleden 
De Tsjechische en Slowaakse ambassadeurs in Nederland ontvingen onlangs het eerste exemplaar 
van het gerenommeerde "Rotterdams Jaarboekje 2014". Daarin beschrijft Gert Andeweg hoe de 
Praagse professor Tomáš G. Masaryk, illustere volgeling van Comenius, reisde in september 1914 na 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland om in het diepste geheim in 
het Rotterdamse Hotel Weimar steun te verwerven voor zijn toekomstvisie op Centraal-Europa.  
De democraat en humanist legde zijn ideeën voor aan de bevriende Engelse journalist Seton-Watson, 
die ze heeft doorgestuurd naar de ministeries van Buitenlandse Zaken van geallieerde mogendheden. 
Na het einde van de oorlog bleek bij de vredesakkoorden Masaryks inbreng in hotel Weimar van 
profetisch gehalte te zijn geweest. De grenzen van de nieuwe staten liepen langs de lijnen die 
Masaryk vier jaar eerder in Hotel Weimar voor Seton-Watson had geschetst.  
Masaryk werd de eerste president van de nieuwe staat Tsjechoslowakije 
 

Gedenkteken 
Om deze historische ontmoeting in Rotterdam te herdenken namen wij het initiatief een 
gedenkteken te plaatsen bij de plaats waar Hotel Weimar tot aan het bombardement in 1940 stond.  
Ons initiatief leidde tot enthousiaste samenwerking met onder meer het Rotterdamse Centrum 
Beeldende Kunst (CBK) dat beeldend kunstenaar Hans Citroen de opdracht gaf om een ontwerp voor 
het gedenkteken te maken. Een locatie is op het oog. Het realisatieproces is nu in volle gang. 
 

Dank 
Als initiatiefnemers zijn we veel dank verschuldigd aan: 
-    Gert Andeweg die onderzoek verrichtte naar deze geschiedenis; 
- De Gemeente Rotterdam voor instemming met het idee; 
- Beeldende Kunst en Openbare Ruimte (BKOR onderdeel van het CBK) Rotterdam voor het dragen 

van de ontwerpkosten en ondersteuning bij het project; 
- De Stichting Comeniusmuseum in Naarden, toekomstige juridisch eigenaar van het monument; 
- De Tsjechische en Slowaakse ambassadeurs in Nederland voor hun positieve reactie; 
- Het Masaryk Instituut van de Tsjechische Academie van Wetenschappen in Praag voor hun 

waardering voor het initiatief; 
- Het Tsjechisch Centrum te Rotterdam voor hun bijdrage bij het initiatief; 
- Wijkorgaan Stadsdriehoek Rotterdam van bewoners en bedrijven voor hun enthousiaste reactie. 
 

Hoe financieel te steunen? 
Wij hopen dat Hans Citroens werk in het komende najaar feestelijk kan worden onthuld. Om de 
kosten van de productie en van de onthullingsceremonie te dekken is nog geld nodig.  
Mocht u belangstelling hebben financieel aan dit project deel te nemen dan nodigen wij u graag uit 
voor nadere details contact met ons op te nemen. 
 
Pieter J. Goedhart                                                             Jan C. Henneman 
 

Tsjechië kenner en medeauteur                                                                  Voormalig ambassadeur in Tsjechië 
‘Tsjecholand’ en ‘Sýrové pivo’ 

Email: goedhart@euronet.nl      Email: jc.henneman@hotmail.com                               
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