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Het geheim van Rotterdam 

(flaptekst) 

Voor de onthulling van het geheim van Rotterdam gaan we terug in de tijd: naar Driekoningen, 6 

januari 1473. Truitje Blasius vindt op de hoek van de Botersloot en de Vrouwensteeg een pasgeboren 

baby, gewikkeld in wat jute. Net de dag ervoor heeft zij haar twee weken oude baby begraven. 

Truitje en haar man, de meester-kuiper Jan Blasius, nemen de baby liefdevol in huis op. Ze noemen 

hem Caspar, naar één van de Drie Koningen. 

Rotterdam beleeft intussen roerige tijden. De stad wordt ingenomen door Jonker Frans van 

Brederode. Rotterdam is voor hem een goede uitvalsbasis voor zijn veroverings- en strooptochten in 

de rijke omgeving. Voor de poorters wordt het voedsel schaars nu zij geen handel meer kunnen 

drijven met het omringende gebied. Caspar, een vrolijke jongen, ontmoet op tienjarige leeftijd 

Grietje, de dochter van chirurgijn Melchior. Caspar is voorbestemd om zijn vader als meester-kuiper 

op te volgen. 

Maar de ontmoeting met meester Melchior verandert zijn leven. Hij raakt betrokken in allerlei 

geheimzinnige activiteiten. 

 

Geschiedkundige achtergrond 

Dit boek speelt in het oude Rotterdam ten tijde van de vijftiende eeuw. In die tijd was er een strijd 

tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. In 1417 overleed Willem VI. Hij was kinderloos en de opvolging 

werd een strijd. De Kabeljauwen waren aanhangers van Willem VI. De Hoeken zijn tegenstanders.  

Jacoba van Beieren volgde Willem VI op. In het wapen van de familie komen schubben voor, die aan 

een vis doen denken, vandaar de naam Kabeljauwen. De tegenstanders, de Hoeken, kregen hun 

naam, omdat met een hoek (haak) een kabeljauw gevangen kan worden. In het boek komt ook 

Jonker Frans van Brederode voor. In de Hoekse en Kabeljauwse twisten speelde hij een grote rol. 

Tijdens de Jonker Fransoorlog probeerden de Hoeken in een laatste wanhopige poging nog de macht 

te krijgen. Door deze oorlog versterkte de positie van Rotterdam zodanig, dat het een stad van 

betekenis in Holland werd. 

 

Het boek is spannend en het is leuk te lezen over Rotterdam. Sommige vermelde straten bestaan 

nog, anderen zijn tijdens het bombardement op Rotterdam vernietigd. Het leven van Caspar speelt 

tegen de achtergrond van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Caspar wordt tegen zijn zin betrokken 

bij de activiteiten van chirurgijn Melchior. Deze dokter is teven alchemist, een alchemist met een 

missie. Deze missie brengt Caspar vaak in problemen. Caspar wordt opgeleid door Melchior tot 

alchemist. Maar wil hij dat wel  worden? En wat wordt er allemaal gedaan in de kelder, welk duister 

geheim gaat daar schuil? Voor een ieder die van spannende, geheimzinnige verhalen houdt en iets 

meer wil weten over het verleden van Rotterdam is dit een echte aanrader! 


