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        Lou Vlasblom sprong als 19 jarige op 14 januari-1933 van de Hefbrug, vanaf 65 

meter.! Dit geld nog steeds als een wereldrecord. Hij is in 1913 geboren in de 

Frederikstraat 115 te Crooswijk Rotterdam. Werkte als darmenschraper bij de firma Neda 

op het Abattoir. t’ Was die zaterdag behoorlijk koud en het was rond het vriespunt toen 



Louwrens Cornelis Vlasblom van de Noordelijk Heftoren de Koningshaven in dook. Hij 

was op dit bizarre idee gekomen door ene Aad van Welsenes die een jaar eerder van af 

40 meter ook, van de Hefbrug, naar beneden dook. Sommige journalisten vergeleken 

Lou Vlasblom eals een soort Tijl Uylenspiegel om deze onbezonnen daad! Maar Lou was 

goed getraind, bleek later, hij had er zijn hobby van gemaakt om van alle hoge bruggen, 

in en om Rotterdam, af te springen, wat hij tot zijn 50ste is blijven doen. Vlasbloms 

klimpartij naar de top van de Hefbrug werd door vele omstanders gevolgd, waar onder 

enkel politie agenten!. Toen hij boven was deed hij een halfuur niets, hij wilde eerst 

uitrustten en afkoelen van de toch wel zeer inspannende klimpartij, hij wilde ,vertelde hij 

later, niet kou vatten door meteen het ijskoude water in te duiken. Hij had zelfs zijn jas 

eventjes uit maar deed hem t snel weer aan omdat hij anders te snel zou afkoelen. 

Rookte nog snel even een sigaretje. Voordat hij ging springen bond hij een doek voor 

zijn mond om de koude lucht tegen te houden tijdens de sprong. Daarna deed hij zijn 

jas uit. Hield wel de rest van zijn kleren aan. Klom over een hekje en sprong naar 

beneden. Maakt nog 2 koprols onderweg om zijn snelheid te verminderen en kwam met 

zijn handen gestrekt vooruit in het water terecht. En kwam vrij snel weer boven. 

Hij zwom naar een motorbootje dat op dat moment onder de brug kwam aanvaren het 

bootje pikte hem op en bracht hem naar de wal. Daar stond de politie al klaar en bracht 

hem naar het bureau. Daar kreeg hij droge kleren en twee procesverbalen, èèn voor het 

lopen over een spoorweg zonder toestemming  en èèn wegens het zwemmen in 

verboden water. Hij had geen schrammetje overgehouden van deze sprong. 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagavond 20 januari 1933 om half tien werd hij gehuldigd in een stampvol 

Grand-Théatre (Grand Thalia Olympia Royal) wegens zijn verbetering van het 'wereld-

duikrecord' [?] (van 57 naar 65 meter) met zijn sprong van de heftoren. Chef de 

réception Alexander de Haas prees zijn heldenmoed, zag in hem het verleden van Michiel 

de Ruyter en voorspelde dan ook een grote toekomst voor de jongen. 

Vervolgens kreeg hij namens de Tuschinsky-directie een bloemstuk overhandigd 

bestemd voor zijn moeder, die hij ongetwijfeld de schrik van haar leven had bezorgd. 

Van de firma Gebrs. Gerzon, waar zijn vader werkte, was een couvert ingekomen; 

fotohandel Walch aan de Coolsingel had een vergroting van 30 x 40 van de held en de 

Rotterd. Aeroclub zegde een gratis vliegtochtje toe. 

Daarna was het woord aan een andere (sport)held: zwemmer Piet Ooms. Deze deed de 



suggestie aan de wereldkampioen duiker om te gaan Kanaalzwemmen onder zijn 

begeleiding en gaf hem notabene een medaille uit eigen prijzenkast! De volgende 

spreker was de Rotterdamse ballonvaarder Willem Pottum die eens een vrije val vanuit 

een ballon van 65 meter had gemaakt. Aad van Welsenes op zijn beurt vond dat hij in het 

niet stond bij Vlasbloms prestatie en verwees naar diverse (mislukte) duiken vanaf de 

Brooklyn Bridge te New York. 'Tenslotte duwde de aanvoerder der supportersclub 

"Vlasblom's duik" een mand bloemen naar den zeer bewonderden kameraad.' 

Vlasblom zelf sprak tot slot nog een kort dankwoord, waarvan het commentaar in de 

krant kortweg luidde dat 'die sloome duikelaar springt beter dan hij speecht.' Ook 

verscheen er nog een ode aan hem in de krant van de hand van J.H. Speenhoff: 

  

Dat is durven 

 Dat is wagen, dat is durven: 

Hou die Vlasblom in het oog…... 

van de heftoren gekieperd 

vijfenzestig meter hoog. 

Het record heeft hij geslagen, 

Deze Rotterdamse knaap 

En miljoenen helden vragen: 

Wat een durf heeft toch zoo’n aap? 

En hij sprong niet als een dwaze 

Zoo maar roekeloos en dom. 

Alles had hij goed berekend 

Hoe hij sprong en dook en zwom. 

Eerst wat zweven, dan een salto. 

Dan rechtstandig naar omlaag, 

Zorgen voor de ademhaling 

En geen overvolle maag. 

Kloeke lezers, lezeressen. 

Klim daar maar alleen eens op….. 

Speldenprikken langs uw beenen 

Krieb’len tot de hersentop. 

Dan nog een sigaretje rooken. 

Dan een tikje afgekoeld. 

Dan een groetje voor de mensdom, 



Dat daaronder beeft en joelt. 

Bij het watervlak gekoomen 

Was hij voor het duikie klaar, 

En hij snmoesde onder water: 

Lau, de sprong is voor elkaar. 

Vliegenier wil hij wel worden, 

In het hooge wilt hij zijn…… 

Gaat hij naar d’Olympiade 

Als recordsprong te Berlijn? 

Hij is van de Sperling-bloede 

Om hun duiken zoo bekend: 

Toen zus Braun  het nieuwtje hoorde 

Riep ze: Wat een zwemtalent. 

En hij ging zijn werk verrichten 

Op het kalme abattoir….. 

Dat is wagen…..dat is durven 

Als professor…..hm…..Piccard! 

Vlasblom , Rotterdamse jongen 

Heel de stad heb jij verstomd, 

Zorg maar,dat je in het leven 

Ook zoo goed te stade komt. 

 

J.H. Speenhof, 21januari 1933. 

 

Lou Vlasblom sprak tot slot van de avond een kort dankwoord, waarvan het 

commetaar in de krant was, dat hij beter kon duiken dan praten!.  

 

De volgende dag. 

Zaterdagmiddag 21 januari 1933 sprong ene Jan Tabbernee ook van de 

Hefbrug hij wilde het record breken door 6 meter hoger te gaan staan!. De 

20 jarige zeeman overleefde de sprong niet. Zijn moeder, die een café in de 

Warmoesstraat had, vertelde dat hij wel kon zwemmen maar duiken niet! Hij 

was op de avond van de huldiging van Lou  Vlasblom geweest, had het 



kaartje van die avond nog in zijn zak. Zijn lichaam werd na enige uren 

dreggen gevonden, hij had diversen breuken en een schedelbasis fractuur. 
 

Op 72 jarige leeftijd kreeg Louwrens Vlasblom het eerste exemplaar 

uitgerijkt van het boek De Hef. 

Lou -Louwrens Cornelis Vlasblom is 77 jaar geworden, op 12 maart 1990 is 

hij overleden!.   

Bron vermelding: Stadsarchief Rotterdam+ diversen kranten. 

Een Verhaal van “Een Crooswijkervertel”. 

 

In MiniWorld Rotterdam is een miniatuurversie van Lou Vlasblom geplaatst 

op de maquette van de Hefbrug! 


