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Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Educatie en bezinning,
de taak voor de toekomst!
“De cijfers geven aan dat de gedenkplaats functioneert zoals die bedoeld was:
een plaats waar mensen van alle slag elkaar ontmoeten, waar geschiedenis (die
niet màg worden vergeten) daadwerkelijk wordt doorgegeven, waar bezinning
wordt gestimuleerd, waar gevormd wordt. Een plaats waar het lijden uit het verleden toch dienstbaar is aan vandaag en morgen. “
Dat stond er op de voorpagina van het augustus-blad. Een verleden dienstbaar
maken aan het heden. Steeds zijn er berichten in de media die ons bewust
maken dat dit nodig is. Bijvoorbeeld in de studentenwereld, waar weer eens een
ontgroeningexces passeerde, maar ook in de mediaberichten van alledag. Het
nieuws is vaak niet opwekkend. Toch zijn er ook tekenen van hoop: positieve
signalen en nieuwe initiatieven. Er komt jeugd op de gedenkplaats die luistert,
die vragen beantwoort, die ontdekt dat geschiedenis kan boeien en leerzaam
kan zijn! Benoemen, waarderen en stimuleren van positieve elementen vormen
een grondslag voor educatie. In de wereld van het onderwijs gaat veel veranderen. Veel onderwijsmedewerkers bereiken de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd. Nadienen (zoals wel gevraagd wordt) zal tijdelijk helpen maar
geen structurele oplossing bieden. Grote aantallen leerkrachten gaan vervangen
worden door een jongere generatie die verder van “de oorlog” (´40-´45) afstaat,
er minder parate kennis van heeft, de samenhang van de ontwikkelingen niet
meer kent of kan vermoeden. Wat vertelt de toekomstige juf of meester straks
nog aan de kinderen? Voor welk educatief pakket of traject wordt er eventueel
nog gekozen? Wat betekent een geadopteerd monument voor de schoolklas,
voor de leerkracht? Het educatieve pakket “Kamp Amersfoort” voor de basisscholen was kortgeleden vrijwel uitverkocht. Gelukkig konden we weer een
herdruk verzorgen. De centra voor voortgezet onderwijs benutten de educatieve
pakketten Voortgezet Onderwijs in toenemende mate. De basisscholen besteden
veel aandacht aan de “geadopteerde” monumenten. Middelbare scholieren doen
vaak massaal en zeer betrokken mee aan de gedichtenwedstrijd “Dichter bij 4
mei”. Veel jonge uniformdragers uit de gelederen van de politie, marchechaussee, landmacht, luchtmacht en marine nemen deel aan de rondleidingen met
een vormend karakter. Tekenen van hoop. Investeren in jongere generaties!
Sinds enige tijd komen eerstejaars studenten van lerarenopleidingen in Leiden,
Rotterdam en Utrecht naar de gedenkplaats voor een oriëntatie. Met enkele
Hogescholen wordt experimenteel samengewerkt bij de uitvoering van een
minor, een ofﬁcieel lespakket voor de gevorderde student en toekomstige leraar
in het onderwijs. Een veelbelovende uitdaging waarbij nu eens niet de kosten en
de tijd die het vergt aan de orde komt, maar het investeren in de jeugd van de
toekomst, het positieve effect dat we oproepen.
Om dit werk te kunnen (blijven) doen en continuïteit te kunnen bieden, is feitelijk
een extra steuntje in de rug nodig: de toch al krappe exploitatiebegroting is voor
dit werk niet bedoeld. Het lijkt er echter veel op dat projectsubsidies door de
ingewikkeldheid van de regelgeving en de uitvoeringsbepalingen alleen nog voor
de grote spelers in het werkveld haalbaar zijn. Dreigt een verschraling van het
veelkleurige ´40-´45 palet? Het artikel “ Subsidies, lust of last? “ bericht er over.
Stof tot nadenken.
Cees Biezeveld,
directeur.
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Operatie “ Loes van Overeemlaan “ van start!

De vaste lezers van dit blad hebben de ontwikkelingen gevolgd. Per 1 april 2008 worden de Appelweg te
Leusden en de Laan ´40-´45 te Amersfoort één doorlopende Loes van Overeemlaan. Na 63 jaar tenslotte
een eerbetoon aan de moedige vrouw die zoveel voor
slachtoffers van de bezettingstijd heeft gedaan, ook in
Kamp Amersfoort. Want niet vergeten mag worden dat
haar humanitaire werk op veel meer plaatsen tot uitdrukking kwam, door alle oorlogsjaren heen. Wel is het
zo, dat Kamp Amersfoort wel een heel bijzondere plaats
in die hulpverlening heeft ingenomen, een plaats waar
haar werk grote diepte en omvang kreeg. De naam van
Loes van Overeem is en blijft onlosmakelijk verbonden
aan de geschiedenis van dat kamp.
Een tijd heeft de wens gespeeld de nieuwe straatnaam in
te voeren op 7 november 2007, de dag waarop het 100
jaar geleden was dat Loes van Overeem-Ziegenhardt
werd geboren. Dat is niet haalbaar gebleken. Op 7
november 2007 zal door een lid van het bestuur

namens bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers
een bloemstuk worden geplaatst op het familiegraf
waarin Loes van Overeem en haar echtgenoot Bob van
Overeem de laatste rustplaats hebben gekregen. Vaak
wordt vergeten dat de arts Van Overeem ook in die
moeilijke oorlogsjaren veel heeft gedaan, soms werkend
naast zijn vrouw, voor slachtoffers van het naziebewind
in de gevangenissen en de kampen.
Bij de komende Kamp Amersfoort-herdenking op zaterdag 19 april 2008 zal aandacht aan dit eerbetoon worden
besteed. Details volgen in het blad van begin april 2008.
De invoering van de nieuwe straatnaam per 1 april
2008 heeft meer gevolgen dan je zou verwachten. De
perceelsnummering aan de hernoemde weg in twee
gemeenten wordt geheel herzien. De postcode wordt
aangepast. Per 1 april 2008 wordt ons adres dan:
01-04-2008:
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort,
Loes van Overeemlaan 19,
3832 RZ Leusden.
De gegevens van telefoon, fax, e-mail enz. blijven ongewijzigd!

Cees Biezeveld.

Cees Biezeveld stopt als directeur Kamp
Amersfoort
,,We hebben de plicht tot optimisme’’

Cees Biezeveld (61), directeur van Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort, stopt per 1 juni 2008.
,,Ik heb mijn terugtreden op tijd kenbaar gemaakt’’,
legt Biezeveld uit. ,,Dan kan het bestuur rustig naar een
opvolger of opvolgers zoeken en tevens de structuur
van de organisatie aan de ontwikkelingen aanpassen.
2

De laatste jaren hebben we veel opgebouwd. Dat moet
in stand blijven. Continuïteit is het belangrijkste.’’ Zijn
artikel over zijn vertrek in het informatiebulletin van de
stichting heeft veel teweeggebracht. ,,Dat verbaast me
wel. Ik had niet gedacht dat er zoveel mensen zouden
reageren.’’
Als ik het kantoor van Kamp Amersfoort binnenloop,
staat Cees Biezeveld postpakketten in te pakken. ,,Het is
druk zoals altijd’’, geeft hij aan. ,,Dit werk is heel intensief. Oud-gevangenen of hun kinderen komen hier op
bezoek en vertellen hun verhalen. Vaak hebben ze veel
verdriet meegemaakt. Op deze plek hebben veel mensen heel erg geleden. Dat dragen ze met zich mee en
willen ze met je delen. Soms kan dat een hele last zijn’’
,,Als ik terugkijk op de geschiedenis blijft er maar een
vraag door mijn hoofd spoken. Hoe heeft deze plek zo
lang zo compleet vergeten kunnen worden en blijven.
Nederland heeft in de jaren zestig en zeventig regeringen
in de hele wereld aangesproken op hun houding ten
opzichte van de mensenrechten. Dit is de vergeten plaats
waar in Nederland zelf de mensenrechten op de meest
gruwelijke manier geschonden zijn. Oud-gevangenen
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wilden altijd dat ze hier een herinneringsplek zouden
krijgen, die recht deed aan hun lijden en hun verdriet.
Ze wilden dat erkend en herkend werd wat hier gebeurd
is. Vanaf 1946 zijn ze daarmee bezig geweest. Zij zijn
bepaald niet geholpen en dan zeg ik het erg netjes. Daar
kan ik niet bij’’, zegt Biezeveld.

,,Het belangrijkste vind ik dat er herkenning en erkenning
van het lijden van de gevangenen gekomen is. Niets is
zo erg als bij mensen ontkennen dat ze geleden hebben.
In 2000 is de stichting opgericht, 55 jaar na de oorlog.
Erg laat. Dat jaar kregen we geld voor een wetenschappelijke studie van Geraldien Von Frijtag. Bovendien werd
het gebouwtje met de muurschildering gerestaureerd na
een lange zoektocht naar sponsors. We hebben in 2000
een eerste bezoekerscentrum laten bouwen. Dat blijkt
een positieve stap te zijn geweest. Vanaf dat moment
is er een doorbraak gekomen. Er komt steeds meer
aandacht voor de geschiedenis van deze plek. In 2004
werd het nieuwe bezoekerscentrum geopend, weer een
stap verder. Dit jaar hebben we in juni al meer bezoekers
gehad dan in het hele vorige jaar.’’
Kamp Amersfoort mag dan een vergeten plek zijn. Het is
ook een plaats waarom heen ‘mythes’ hangen. Zo zouden volgens sommige deskundigen in het kamp alleen
maar communisten gezeten hebben. Dat zou een reden
kunnen zijn waarom de plek tijdens de koude oorlog uit
het geheugen verbannen is. De werkelijkheid was dat er
vele soorten gevangenen zijn geweest, zoals veel (oud-)
militairen, predikanten, pastoors/kapelaans, zakenlui,
politici etc. Bovendien gaat het verhaal dat er nooit vrouwen en kinderen geïnterneerd zijn. Ze waren er in grote
groepen. Lou de Jong schrijft in zijn gezaghebbende
boek dat er minstens 1.000 joden in het kamp geweest
zijn. Uit onderzoek blijkt dat de feiten anders liggen.
Biezeveld vertelt dat er zeker meer dan 2.000 joden achter het Amersfoortse prikkeldraad een gruwelijk bestaan
hebben gehad. ,,Ze werden het slechtste behandeld
van alle gevangenen. De trein heeft ook van Amersfoort
naar Auschwitz gereden. Daarom is het goed dat we er
aandacht aan besteden. Een oud-gevangene kwam in
Yad Vashem in Jeruzalem en zag dat daar elk spoor van

Kamp Amersfoort ontbrak. Hij deed navraag en kreeg te
horen dat in “Amersfoort” amper Joden waren. Hij was
daardoor heel geschokt. We hebben inmiddels contact
met de mensen van Yad Vashem en geven ze juiste
informatie. Zo gaan we steeds een stapje verder met het
in kaart brengen van de geschiedenis van deze plek.’’
Biezeveld begon na een diensttijd bij de
mariniers zijn politieloopbaan als agent
in Zeeland. Na zevenenhalf jaar vaak als
mentor te zijn opgetreden kreeg hij van
collega’s een advertentie onder ogen
waarin voor het eerst jongere docenten
voor de politieschool gezocht werden.
Hij kwam daarop snel in de school op
het oude Kampterrein terecht. ,,Ik denk
– vanuit mijn overtuiging levend - dat
een onzichtbare hand me hier naartoe
gebracht heeft. Dit was de plek waar ik
kennelijk moest zijn.’’
Regelmatig kwamen er oud-gevangenen de plek van hun lijden bezoeken.
Op de school werd Biezeveld een luisterend oor, vanaf 1988 via een neventaak
het aanspreekpunt. Oud-burgemeester
Rademaker van Leusden was een oudgevangene. Hij organiseerde reünies en
vond dat de stille tocht bij het Kamp moest beginnen.
,,Toen bedacht iemand dat dan de hekken open moesten staan. Dat werd opeens mijn taak. Langzaam maar
zeker breidden mijn werkzaamheden zich uit. Ik heb
ooit de wachttoren uitgehakt. Hij raakte overwoekerd.
Sommigen vonden dat wel gek maar mij gaf het voldoening en ik kreeg de waardering van de oud-gevangenen.
Er kwam steeds meer kijken bij het werk.’’
De politieschool heeft Biezeveld tenslotte gedetacheerd
bij Kamp Amersfoort.
,,Over twee weken krijg ik een medaille uitgereikt voor
veertig jaren politiedienst die ik op 1 juli jl. voltooide,’’
zegt hij met een glimlach. ,,Ik had al twee keer met
pensioen kunnen gaan, maar ik kon dit werk nog niet
loslaten, de taak was nog niet af.’’
Zijn lichaam geeft nu signalen dat hij kalmer aan moet
doen. ,,Het zou dom zijn om daar niet naar te luisteren.
Het wordt tijd het estafettestokje door te geven aan een
nieuwe loper. Continuïteit van het werk is nu het belangrijkste. Ik blijf nog wel betrokken bij dit werk, als vrijwilliger en in een verantwoord tempo. Dan kan ik alle kennis
die ik in mijn kop heb nog eens opschrijven, zonder de
hinder van de werkdruk en alle andere verplichtingen
van een directeur. Dit werk kan je helemaal opslokken
en dat is ook vaak gebeurd. Nu doe ik het bewust al wat
kalmer aan. Mijn wens was dat het bezoekerscentrum
een ontmoetingsplek van mensen zou worden waar de
kampgeschiedenis wordt doorgegeven, vragen over het
heden worden gesteld en geprobeerd wordt bezinning
voor de toekomst te bereiken.’’
“Het is daarom verheugend dat honderden groepen op
rondleiding komen, zowel ouderen als scholieren uit alle
vormen van onderwijs. Dat ook veel groepen politie-,
marechaussee- en defensiepersoneel de weg weten te
vinden voor een speciale rondleiding, waarbij naast het
3

Informatiebulletin oktober 2007

verleden ook de vorming van nu aan de orde komt. “
Biezeveld is via defensie ook betrokken bij een project
met moeilijk opvoedbare (kinderen) jongeren die een
letterlijke laatste kans krijgen voor de jeugdgevangenis
ze opslokt. ,,Het is moeilijk en intensief werk. Die jongens zijn lastig te bereiken, maar het blijkt dat ze toch
in deze plek geïnteresseerd zijn. We raken dan toch in
gesprek en komen bij essentiële zaken. Op de een of
andere manier komen ze toch weer op het goede pad,
met een beetje hulp van mij. Er worden scores gehaald
van 70%. Dat geeft me hoop voor de toekomst.
De geschiedenis van de kampen Westerbork, Vught en
Amersfoort laat zien dat één mens het initiatief nam om
de herinnering intact te laten en de plekken waardig te
bewaren. Eén mens kan het verschil maken. Wanneer
zeg je als mens “nee“ tegen iets dat niet te tolereren is?
Wanneer durf je tegen de stroom in te gaan? Dat betekent dat de wereld verbeterd kan worden als heel veel
mensen dat doen. We hebben de plicht tot optimisme,
zoals de ﬁlosoof Popper zegt’’, besluit Biezeveld.

Gerhard te Winkel.
Naschrift:
De groei van het werk gaat nog steeds door. Een periode van pionierswerk, van opbouw, moet nu gevolgd
worden door consolidatie, door continuïteit. Er zijn veel
reacties binnen gekomen op de “Persoonlijke noot” in
het blad van augustus. Verschillende oud-gevangenen
waren erg ongerust over hoe het verder moet, of alles
wel goed zal blijven gaan. Een enkeling had “van horen
zeggen” vernomen dat er binnen de geledingen onenigheid zou zijn. Wel beste lezers, daar is echt niets van
waar. Ik neem het mensen erg kwalijk als zulke onzin
wordt verspreid. Na 45 jaar werken op een hoog toerental, waarvan 43 jaar dienend in uniform, wordt het
tijd het “iets” rustiger aan te gaan doen. Lichaamstaal
onderstreept dat en ruilt de vrijblijvendheid in voor een
onderstreping. Er zijn verse krachten nodig.
Het dagelijkse bestuur van de stichting heeft veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen en zich uitvoerig
laten informeren. Er is nagedacht over de beschikbare
mogelijkheden binnen de schaarse ﬁnanciën, de wens
om onder de toenemende werkdruk taken te spreiden

over meerdere mensen, tot een splitsing van de spilfunctie te komen. Eén mens op een spilfunctieplaats
maakt de organisatie erg kwetsbaar. Daarnaast: er moet
rekening worden gehouden met verdere uitgroei van het
werk in de komende jaren.
In de eerste plaats is er gekeken naar de bedrijfsprocessen. De omvang daarvan is toegenomen, de complexiteit ook. Willen we de grotere bezoekersstromen, de vele
ontvangsten, herdenkingen en lezingen in goede banen
blijven leiden, dan is versterking op dit punt een eerste
vereiste. Met prioriteit is hieraan gewerkt. Mevrouw
Mieke Braam zal in de komende tijd een inwerkperiode
doormaken met het voornemen in januari haar taak volledig op te pakken.
Over de functie van toekomstig directeur heeft een
bezinning over de taak en de persoon plaatsgevonden.
Zeker is dat externe deskundigheid zal worden benut
om tot een verantwoorde keuze te komen. Ook zal een
periode van inwerken, overdracht van kennis en ervaring aangevuld met advisering getuigen van realisme.
Uitgangspunt is dat het goede dat in jaren is opgebouwd
zal blijven, dat verdere versterking en uitgroei zal volgen, maar met behoud van het unieke karakter dat de
gedenkplaats Kamp Amersfoort zo manifesteert.
Tenslotte zullen de educatieve taken, die in de loop der
tijd alleen maar belangrijker zullen worden, versterking
krijgen door de aanstelling van een wat meer gespecialiseerde educatief medewerker, een functionaris die
thans parttime intern nodig is. Dat wil niet zeggen dat
er tot nu toe maar aangerommeld is, in tegendeel. Tot
nu werd een externe kracht telkens per projectactiviteit
ingehuurd.
Verder is het zo dat er voor vrijwilligers nog genoeg te
doen blijft binnen het werk van de stichting. Daarom heb
ik al bij voorbaat aangegeven het vrijwilligerswerk dat
ik al jaren heb gedaan en naast de drukke baan er nog
altijd bij deed, te zullen continueren. Ik kan namelijk niet
ontkennen dat de geschiedenis van Kamp Amersfoort
een plek in mijn hart heeft gekregen…

Cees Biezeveld.

DVD HERDENKING 2007 KAMP AMERSFOORT
Sinds 19 april, de dag dat herdacht werd dat Kamp
Amersfoort in 1945 werd overgedragen aan het Nederlandse
Rode Kruis, zijn er maanden verstreken. Maanden waarin
de herdenking nog niet uit de gedachten is geweest.

De totale herdenking, inclusief alle aankondigingen, toespraken en gedichten zijn verwerkt. Ook is het deﬁlé langs
het beeld op de voormalige schietbaan (De Stenen Man)
uitvoerig in beeld gebracht. Een indrukwekkend gebeuren.

In 2006 is een eerste beeldverslag van de herdenking
gemaakt. Op 19 april 2007 heeft een ploeg met meerdere
camera´s en veel microfoons zijn best gedaan de totale herdenking ´s middags met beeld en geluid vast te leggen. Veel
nijvere uren zijn vervolgens in de techniekkamer benut om
een DVD te maken die het bekijken zeker waard is.

Deze DVD is tegen kostprijs beschikbaar: afgehaald
10,00 euro. Wie een bedrag van 12,00 euro overmaakt
naar onze bankrekening 96.95.81.599 onder vermelding “DVD Herdenking” krijgt een exemplaar toegestuurd. Voor alle duidelijkheid: de herdenkingslezing is
niet opgenomen in 2007.
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ONTVLUCHTINGEN KAMP AMERSFOORT (6)
I: Poging ontvluchting lid NSF-commando.
Eerder in dit jaar bezorgde de heer J. van Burgsteden een
kopie van een verslag van een jongerengemeenschapsavond, gehouden op 24 maart in het jaar….(?). Na de
inleiding van de aalmoezenier was het woord aan de
heer J.Verweij, oud-gevangene van Kamp Amersfoort.
De heer Verweij vertelde van zijn gevangenneming
wegens verspreiding van illegale bladen, zijn arrestaties
en daarop volgende verblijf in de Amsterdamse gevangenis, waar hij zijn cel deelde met een Jehovagetuige en
een communist. Na twaalf weken ging hij op transport
naar kamp Amersfoort. Na aankomst daar het bekende
ritueel: staan in de rozentuin, inschrijven, alles inleveren
en de ontvangst van de verontmenselijkende kampkleding. De slaapplaats werd verkregen in een barak met
720 anderen, het werk bij de NSF-ploeg. Schroefdraad
tappen en moertjes maken…
De NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) mocht voor
de nuttige arbeiders aan de “oorlogsindustrie” (in werkelijkheid een schijnvertoning) extra eten aanvoeren. Dagelijks
werd de NSF-auto dan ook met enig gejuich ontvangen.
Deze auto keerde ook iedere dag weer naar huis terug. Alle
uitgaande voertuigen werden streng gecontroleerd.
Verweij verhaalt van een gevangene die kans zag toch een
poging te wagen met die auto het kamp te ontvluchten.
Toen de laadruimte van de auto was gecontroleerd (en in
orde gevonden) ging deze gevangene aldus het verslag snel
onder de auto, onderzijde laadbak, hangen. Normaliter
zou hij onder de auto de even later geopende poort passeren om zijn weg naar de vrijheid te vervolgen.
Van verderop kwam opeens een andere gevangene
aanhollen die hard schreeuwend de dienstdoende wacht
er op wees dat ze niet in de auto moesten controleren,
maar er onder! Zulks geschiedde en de ontvluchte was
er bij. Oud-gevangene Verweij verhaalde daarbij over
de aard van de bewakers: Nederlandse vrijwilligers en
Duitse leden van de SS-troepen die vaak een strafplaatsing hadden. Geen best volk, tegen de gevangenen
wreed. De vluchter kreeg een pak ransel en zoveel stokslagen dat hij er bij neerviel. Wat er uiteindelijk van hem
gekomen is werd niet vermeld.

II: Hulp aan gevangenen bij transporten: ook bij ontsnappen.
De heer Piet Dijkstra bezocht op 2 oktober 2007 de gedenkplaats, mijmerde al rondlopend weg. De herinneringen van
de periode rondom de bevrijding in 1945 kwamen bij hem
boven. Na zijn rondwandeling kwam hij in het bezoekerscentrum een ﬁlm bekijken. De gastvrijheid en een kopje
kofﬁe vormde de start van het verhalen van herinneringen.
Op verzoek schreef hij de navolgende impressie:

“Mijmeringen”
Op 2 oktober jl. bezocht ik het Monument Kamp Amersfoort.
Het was de eerste keer sinds 1945 dat ik daar weer was.
Kort na de bevrijding heb ik als vrijwilliger bij the British
Red Cross in Order of St.John meegewerkt bij de ontruiming van het kamp en het herinrichten om repatrianten uit
Duitsland op te vangen. De beelden van de opgravingen
bij de schietbaan en de onbeschrijfelijke vuiligheid in de
barakken, waar de gevangenen vaak lange tijd moesten
“wonen”, staan nog op mijn netvlies gegrift. En de rozentuin, een met prikkeldraad afgeschermde ruimte, waar de
gevangenen tot bloedens toe in werden geperst, was het
bewijs voor de stelling dat de mens het enige dier is dat
zich als een beest kan gedragen...
In mijn eentje lopend over de voormalige schietbaan naar
het monument De Stenen Man gingen mijn gedachten
terug naar de verschrikkelijke oorlogsjaren 1940-1945.
Tijdens de oorlog woonde ik vlakbij in de Ternatestraat
in Amersfoort, hemelsbreed nog geen kilometer van het
concentratiekamp verwijderd.
Wekelijks zag ik de groepen gevangenen richting het
station lopen. In de tijd dat de politie de gevangenen op
die tocht begeleidde leende ik vaak een bakﬁets, waar de
gevangenen hun koffer of tas op konden plaatsen en die
trapte ik dan naar het station. Onderweg kon ik dan pakjes
brood uitdelen die mijn moeder voor de gevangenen had
meegegeven. Door zo nu en dan wat te vertragen kon een
enkeling daarvan gebruik maken door een zijstraat in te
vluchten! Toen de Duitsers zelf de begeleiding gingen verzorgen of de transporten ´s nachts (spertijd) gingen doen
was het met de bakﬁetshulp gedaan.

Wat de beweegredenen van de melder-gevangene is
geweest, komt evenmin aan de orde. Zou het angst
geweest zijn dat de privileges van de NSF-arbeid aangetast zouden worden? Dat represaille op de groep zou
kunnen volgen? Wie zich verdiept in het kampleven van
toen oordeelt niet zo vlug meer.

En dan loop je nu, in alle vrijheid, op het kampterrein. Wat
mij daar zo opviel was, naast de bijzonder gastvrije ontvangst, de netheid van het geheel: alle paden aangeharkt,
geen papiertje op de grond. Monument Kamp Amersfoort,
een plaats waar je je in alle rust kunt overgeven aan mijmeringen over een periode in je (toen nog jonge) leven, die
een onuitwisbare indruk op je heeft gemaakt.
Piet Dijkstra

Wie heeft dit incident meegemaakt? Wie kan er wat van
vertellen? Wie heeft er meer informatie?

Zijn er gevangenen die zich de hulp van de bakﬁets voor
de koffers kunnen herinneren? Reacties zijn welkom!

Cees Biezeveld.
5
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Joodse gevangenen in Kamp Amersfoort (5)
- er komt meer belangstelling voor Dat Kamp Amersfoort een slecht kamp was kan niet
vaak genoeg worden uitgedragen. Die plek mag niet
worden vergeten. Dat de Joodse gevangenen in dat
kamp het nog slechter hadden, is iets dat nog steeds
en te vaak moet worden uitgelegd. Joodse gevangenen
kwamen immer als strafplaatsing of uit represaille in
Kamp Amersfoort, voor “misdrijven” die wij nu onvoorstelbaar achten. De voorvallen zijn echter maar al te
waar gepasseerd, ook in Nederland!

dat hij normaliter een rolstoel (in die tijd een klassieke
zwarte invalidenwagen) nodig had om zich te verplaatsen. Hoe zou het in het dagelijkse kampleven in Kamp
Amersfoort zijn gegaan? Moest hij gewoon op appèl
komen? Moest hij in een werkcommando gaan werken?
Van Mauthausen is beschreven dat hij daar – voor dat hij
daar vermoord werd - als “object” werd rondgedragen
om als toonbeeld van de degeneratie van het Joodse ras
aan nieuwkomers “vertoond” te worden.

Het trekt aandacht dat de plaats en de positie van dat
kamp Amersfoort steevast wordt overgeslagen of gebagatelliseerd. Het boek “In Depot”, dagboek uit Westerbork
van Philip Mechanicus (met een voorwoord van Prof. Dr.
J.Presser) bijvoorbeeld kent in de “Ten geleide” van Prof.
Dr. J.Presser aan het slot slechts een kleine verwijzing.
Op 27 september 1942 werd Mechanicus zonder ster op
zijn jas op het achterbalkon van een tram aangetroffen…
Reden voor arrestatie. Zijn cel in het Huis van Bewaring
deelde hij met de oud-wethouder De Miranda, die later
in Kamp Amersfoort zo wreed werd vermoord. Op 25
oktober volgde transport naar Kamp Amersfoort, waar
hij tot 7 november gevangen zat. Op die 7e november
kwam hij “ deerlijk mishandeld “ te Westerbork aan
waar men hem tot 29 juli van het daarop volgende jaar
(1943) in het kampziekenhuis hield… De eerste dagboek aantekeningen zijn van vrijdag 28 mei 1943. Over
de kamptoestanden in het Kamp Amersfoort – dat als
instrument van terreur en afschrikking het onderdrukte
en vervolgde volk angst moest aanjagen opdat men zich
aan de regels zou houden – had wel iets meer gezegd
kunnen worden. Een gemiste kans om het onbeschrijfelijke leed daar aan de kaak te stellen.

Vraag: Wie heeft in Kamp Amersfoort deze kleine Joodse
man meegemaakt, wie kan zich iets van hem herinneren? Iedere aanwijzing is welkom!

Een heel ander voorbeeld betreft de geschiedenis van
Alexander Katan, de kleine man uit Leeuwarden, die
wegens een soortgelijke “schanddaad”, het niet dragen
van de voorgeschreven ster, werd gearresteerd. In juli
1942 werd hij door Nederlandse politiemensen gearresteerd, vervolgens gevangen gezet in de strafgevangenis te Leeuwarden. In september volgde transport naar
Kamp Amersfoort, in november 1942 overbrenging naar
Mauthausen. Daar wordt hij in januari 1943 vermoord.
Bij de afdeling medische experimenten was hij studieobject. Daar trof zijn zoon hem als gevangene en als
skelet afgebeeld in de expositie aan, een schokeffect.
In de documentaire “Dood spoor” (NCRV, uitgezonden
14-05-2001) wordt deze tragedie van het gezin Katan
indringend in beeld gebracht, maar opnieuw slechts één
zinnetje: Hij zat enkele maanden gevangen in Kamp
Amersfoort…
Wat weten van dit “strafgeval” in Kamp Amersfoort?
Niets. Toch moet hij opgevallen zijn met zijn lengte van
1.00 m (extra klein). Daarbij: hij was zodanig gehandicapt
6

Uit een binnen gekomen kopie van een Verslag uit Kamp
Amersfoort van gevangene 10304 G.M. (Gijs) Bouman,
blijkt dat door de SD te Utrecht vier arrestanten werden
binnengebracht op 17 januari 1945. Naast Bouman was
dat een zekere “Bob” uit Utrecht (geen verdere gegevens bekend tot nu toe), Cornelis (Kees) van der Blij
(geboren 26-11-1925 te Den Haag, laatste woonadres
Leeuwarden) die gevangene nr. 10303 werd en een
Joodse man, Jacob genoemd. Gebleken is dat dit Israël
Blitz (geboren te Amsterdam op 16-10-1908) moet zijn
geweest, die kampnummer 10301 kreeg. Israël Blitz
werd op 29 januari 1945 op transport gesteld naar
Westerbork.
Soms wordt wel gesteld dat in de tweede periode van
Kamp Amersfoort (1943-1945) er amper Joodse gevangenen in Kamp Amersfoort waren. Steeds weer duiken
er informaties op die anders luiden.
Vraag: Wie heeft Israël Blitz meegemaakt, wie kan zich
iets van zijn binnenkomst herinneren?
Op donderdag 5 juli 2007 heeft de ambassadeur van
Israël, de heer H. Kney-Tal, een uitgebreid werkbezoek
gebracht aan de gedenkplaats en zich daarbij uitvoerig
over de geschiedenis en het huidige werk van de stichting laten informeren.
De special over Monne de Miranda die bij het blad
van augustus 2007 was gevoegd is nog verkrijgbaar.
Geïnteresseerden kunnen nog een exemplaar aanvragen.
Bericht is ontvangen dat de informatie in het Nederlands
paviljoen te Auschwitz wordt aangepast. De Joodse
gemeente Amersfoort wordt alsnog weergegeven.
Er zijn nadere contacten gelegd met Yad Vashem en de
Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem voor de uitwisseling van informatie over de geschiedenis van kamp
Amersfoort.

Cees Biezeveld.
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Aandachtvestiging theaterstuk.
In Amersfoort-Vathorst vormt “De Kamers” het nieuwste
stedelijk huis voor cultuur en ontmoeting. Alles onder
één dak: theaterkamer, ﬁlmkamer, eetkamer, huiskamer, leeskamer enz.
Op vrijdag 30 november 2007 aanvang 20.15 uur (zaal
open: 19.30 uur) komt in de theaterkamer van “de
Kamers” het theaterstuk

“ In duizend zoete armen “
door Julika Marijn.
Julika Marijn speelt haar eerste solovoorstelling geïnspireerd door de dagboeken van Etty Hillesum.
Twee vrouwen, twee levens. 1942 en 2006. Etty houdt
een dagboek bij. Julia sms-t met de buurman. Op verrassende wijze zoeken beiden hun waarheid binnen
het decor van hun tijd. Ze strijden op authentieke en
vaak geestige wijze met hun spiritualiteit, talenten, en
verliefdheid. De confrontatie met zichzelf gaan ze niet uit
de weg. Een solovoorstelling waarin heden en verleden
samen komen.
Julia, een jonge, dynamische vrouw uit Amsterdam,

komt in aanraking met de dagboeken van de 27 jarige
Etty Hillesum; een levenslustige Joodse vrouw die vol
wil leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In
de moderne samenleving heeft Julia zich, in haar luxe
wereld, persoonlijk nooit geconfronteerd gezien met
zo’n groot lijden als Etty. Terwijl de oorlog gruwelijker
wordt, slaagt Etty erin, door de verworvenheden van
haar zelfonderzoek, vol overgave en met liefde voor de
mensheid in het leven te blijven staan.
Julia begint zich door de dagboeken vragen te stellen.
Een bezoek aan voormalig kamp Auschwitz, waar Etty
60 jaar geleden is omgekomen, blijkt een sleutel te zijn.
Regie:
Artistiek adviseur:
Datum
Locatie
Zaal open
Aanvang

Thomas Verbogt
Leoni Jansen
vrijdag 30 november
Theaterkamer
19:30
20:15

Zie verder: www.dekamers.nl
Een bijzondere gelegenheid voor lezers uit het midden
van het land om deze theatervoorstelling in een kleinschalige entourage bij te wonen.

GEGEVENS GEZOCHT OVER SINTI & ROMA
Over de Joodse gevangenen in Kamp Amersfoort komen
nog steeds gegevens binnen, het beeld dat daaruit ontstaat is anders dan altijd wel gezegd werd. “In Kamp
Amersfoort” zaten minsten 1000 Joodse mannen schreef
dr. L. de Jong in zijn standaardwerk. Het is te lang als
enig gegeven gehanteerd. Wie het onderzoeksverslag
van. dr. G. von Freujtag Drabbe-Künzel van 2003 er op
naslaat komt al gauw op het dubbele uit. Jarenlang werd
volkomen gezwegen over de vrouwen en kinderen,
daarna werden het er tientallen, later honderdtallen.
Nog altijd zijn er grijze vlekken.
In de loop van de bezetting werden ook de woonwagenbewoners en de zigeuners, Sinti & Roma, systematisch
vervolgd. Heel voorzichtig aan horen we uit die richting
ook dat “vader er zat” zonder dat we exacte gegevens

hebben. Van ooggetuigen hoorden we dat er wel degelijk meer zigeuners in Kamp Amersfoort waren. Op
een keer werd bij appel afgeroepen dat zij die Weense
muziek konden spelen moesten uittreden. Duidelijk
werd bedoeld de zigeunergroep omdat alle leden daarvan wel muziek van dat genre speelden. Er moet toen
een behoorlijke groep zijn uitgetreden. Ze moesten meekomen. Men heeft ze nooit terug zien komen.
Wie waren ze? Wie weet er exacte tijdstippen en namen?
Dit moet nader gedocumenteerd worden. Een vergeten
groep moet in beeld gebracht worden. Wie helpt?
Redacteur K. Kreuning schrijft een artikel voor het volgende blad en kan nog details gebruiken!

7

Informatiebulletin oktober 2007

Herdenking Kristalnacht 2007
“Zoiets doen ze niet” werd er wel gezegd. Zij die het
aandurfden te spreken of te schrijven wat er in HitlerDuitsland gebeurde met tegenstanders van de nazieterreur, beledigden een bevriend staatshoofd en moesten
met vervolging door de Nederlandse justitie rekening
houden. Er werden wel pittige straffen uitgedeeld. Juist
die veroordelingen waren voor naïeve landgenoten de
bevestiging dat die andersdenkenden wel “leugens”
zouden verspreiden. Anders zouden ze toch niet veroordeeld worden!

Vrouwen en kinderen naar de bussen links, mannen
en jongens naar rechts. Het leken de ﬁlmbeelden van
Auschwitz wel, maar wie dat - zoals ik - zei in die tijd
werd voor gek versleten. “Zoiets doen ze niet…” werd
mij gezegd. “ Die mannen gaan naar kampen en moeten
hard werken “ werd er wel bij gezegd. Ik heb dat nooit
voor werkelijkheid aangenomen. Ik heb altijd verondersteld dat al die mannen en jongens werden meegenomen om buiten beeld vermoord te worden. Had men
dat met de moderne technieken vanuit de lucht niet kunnen vastleggen? Had men in de daarop volgende tijd alle
bewegingen daar niet kunnen volgen? De achtertuin van
ons huis kunnen we toch ook op de computer opzoeken? Of wilde “men” dat niet? Eens zal de waarheid
boven komen, al kan het nog lang duren.

Toen Nederland bezet werd, moest iedere burger een
formulier invullen. Joods of niet-Joods? Waarom zouden
ze die formulieren in laten vullen? Je kunt het maar
beter invullen, anders krijg je moeilijkheden. Je hebt in
Duitsland toch gezien wat er gebeurde…. Ik niet, jammer voor de buurman. Dus spoedde Nederland zich
massaal naar de gemeentehuizen voor registratie, kregen de Nazietirannen de Joodse bevolking als het ware
op een presenteerblaadje aangereikt. Met een opvallend
gele ster was de scheiding nog beter zichtbaar. Dat ze
steeds minder mochten en werden kaal geroofd, feitelijk het leven onmogelijk gemaakt, was jammer. “We”
hadden zo onze eigen zorgen, het werd er allemaal niet
makkelijker op.
En degenenen die waarschuwden dat… “Zoiets doen
ze toch niet…”. Aangedikte onwaarheden. Toen Joodse
mensen werden “verhuisd” om elders te gaan werken ontstonden er nog geen vragen, ook niet toen
kreupelen, invaliden, ouden van dagen en baby’s in
goederenwagons op transport gingen. Desnoods met
geweld. “Zoiets doen ze toch
niet…”. Dat er nooit bericht
KAMP AMERSFOORT
KAMP VUGHT
terug kwam… ach de postdienst werkt niet zo goed meer,
’t is toch oorlog, niet?

Op 9 november staan we stil bij de Kristallnacht toen
met alles wat daarna volgde. “Dat doen ze toch niet…”.
Ze deden het wel. Kamp Amersfoort: “Nee, dat doen ze
daar toch niet met mensen”, ze deden het wel!
Tot zover de Kristallnacht, tot zover Kamp Amersfoort.
Want nu is het: Tot zover! Darfur.
Darfur? Ja, Darfur! Dat zijn 200.000
do
doden
en 2,5 miljoen mensen op
KAMP WESTERBORK
de vlucht. Een uitzichtloze situatie.
Me
Mensonwaardige
toestanden, geen
da
dagelijks
bestaan, geen huis, geen
we geen inkomen, geen eten, geen
werk,
vre
vrede,
geen veiligheid, geen persvrijhe deur dicht voor de wereld want…
heid,
ge
geen
beelden, geen stemmen, wel
9 NOVEMBER
2007
sch
schaarse
berichten over wat daar met
herdenking
me
mensen
gebeurt. “Zoiets doen ze niet”
R E I C H S K R I S TA L L N A C H T
ku je wel horen… Echt niet? Of zullen
kun
ACTIE TOT ZOVER DARFUR
we straks weer horen dat “ze” het wel
de
deden?
•

8

•

H

Vijftig jaar na dato stonden we
er niet bij, maar zaten we er in
onze luxe huiskamer bij, het
oog op de beeldbuis en de kofﬁe met koek in onze handen.
We keken naar de beelden uit
voormalig Joegoslavië, waar
“onze” jongens en meisjes van
Dutchbat nuttig werk deden,
of beter gezegd probeerden te
doen. Want op het schaakbord
dat de wereld vormde werden
vreemde zetten door de hoofdrolspelers van die tijd gedaan.
Een mensenleven telde niet,
vooral toen Srebrenica genomen moest worden en de
steun van de werkelijke machthebbers ontbeerd moest worden.

Nazieterreur destijds in Duitsland. Hoe kon het ontstaan?
Hoe kon het aan de macht komen. De ontwikkelingen
in bezet Nederland, hoe kon het allemaal zo verlopen?
Hoe konden zoveel mensen versleept en vermoord worden? Vragen, zoveel vragen.
Kamp Amersfoort, waarom zo lang buiten beeld, verzwegen, afgebroken, weg? Waarom moeten we nog
steeds – ook in 2007 – bepaalde aspecten uitleggen,
uitdragen, bekend maken?

19.00 UUR

FAKKELTOCHT

•

OOGGETUIGEN

Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort

www.kampamersfoort.nl

•

LEZINGEN

HERINNERINGSCENTRUM
K A M P

www.nmkampvught.nl

www.totzoverdarfur.nl

W E S T E R B O R K

www.kampwesterbork.nl

museum
kampterrein
monument

De herinneringscentra van de Kampen
Am
Amersfoort,
Vught en Westerbork willen niet alleen terugdenken aan de
Kr
Kristallnacht
toen, maar ook waarschuwe voor vandaag en morgen. “Zoiets
wen
do ze niet”… Wanneer aanvaardt de
doen
we
wereld
de werkelijkheid?

Cees Biezeveld.
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Fakkeltocht herdenking Kristallnacht.

KAMP AMERSFOORT • KAMP VUGHT • KAMP WESTERBORK

herdenking
R E I C H S K R I S TA L L N A C H T
In de nacht van 9 op 10 november 1938 vond
de eerste openlijke vervolging van de joden in
Duitsland plaats, de Reichskristallnacht.
Synagogen werden in brand gestoken, etalageruiten van joodse winkeliers aan scherven
gegooid, winkels en woningen geplunderd en
vernield. Joden werden samengedreven, opgepakt,
mishandeld en vermoord.
Wanhopig probeerden duizenden van hen
Duitsland en Oostenrijk te ontvluchten.
Ze kwamen ook naar Nederland waar de ontvangst
weinig hartelijk was. De vluchtelingenpolitiek
resulteerde in 1939 in de bouw van Centraal
Vluchtelingenkamp Westerbork.
ACTIE TOT ZOVER DARFUR
De Reichskristallnacht is het internationale
symbool geworden voor vervolging, vreemdelingenhaat en vluchtelingen, toen en nu.
Zoals nu in Soedan. Vier jaar geweld hebben
minstens 200.000 levens gekost. En meer dan
2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht.
Deze doden en vluchtelingen in Darfur zijn
geen statistieken maar mensen. Net als die
joodse vluchtelingen zeventig jaar geleden.
Kijken we toe, of nog erger: kijken we weg?
OP 9 NOVEMBER

H

Bij de gedenkplaats zal verzameld worden rondom de monumentale
wachttoren waar een moment bezinning zal worden gehouden. Aan mw.
Drs. K.G.Ferrier, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal fractie
CDA, is gevraagd een korte passende toespraak te houden. Zij heeft toegezegd dat te zullen doen. Na een korte pauze zal aanvang 20.30 uur een
ﬁlmavond worden gehouden waarbij de ﬁlm “ The devil came on a horseback ‘ zal worden vertoond, een ﬁlm over de problematiek van Darfur.
Gelet op de beperkte beschikbaarheid van zitplaatsen is reservering
vooraf vereist! Aanmelding bij het kantoor van de stichting. Bezoekers
ﬁlmavond worden verzocht een bijdrage voor het werk te doen in de
donatiebus. Er worden geen kaarten verkocht.

9 NOVEMBER
2007

vinden daarom

Foto’s Darfur Hans Guldemond > Foto’s fakkeltocht Sake Elzinga > Vormgeving Maria Heikens > Druk Reinier van der Kooi

Op vrijdag 9 november 2007, aanvang 19.00 uur, start een stille tocht
vanaf het plein voor de hoofdingang van station Amersfoort-Centraal. De
looproute van de gevangenen van Kamp Amersfoort (1941-1945) zal
gevolgd worden. Er worden fakkels meegedragen.
Vooraf rijdt een bus van het bezoekerscentrum naar het station.
Deelnemers zijn welkom, graag na aanmelding vooraf.

in de voormalige vervolgingsplekken
kamp Amersfoort, kamp Vught en
kamp Westerbork herdenkingen plaats met
fakkeltochten, verhalen van ooggetuigen
en lezingen, over toen en over nu.

19.00 UUR

Inleiding artikel: HENK HENRIËT,
veelbelovend kunstenaar.
In het Informatiebulletin van april 2007 is een aanvang
gemaakt met het terughalen uit de vergetelheid van toenmalige gevangenen, mensen die niet vergeten mogen
worden. Ze hebben ons allen immers iets nagelaten, een
gedachtegoed dat kostbaar is. Wie waren ze, wat deden ze,
waarom werden ze door de bezetters gearresteerd en in
Kamp Amersfoort gebracht? Wat is er van ze geworden?
De eerste keer stond pater Titus Brandsma centraal, in
het vrorige blad was een special gewijd aan Monne de
Miranda. In januari 2007 was er al een special verschenen
over Loes van Overeem.
In dit blad treft u een artikel aan over Henk Henriët, een
veelzijdig en veelbelovend kunstenaar die veel te vroeg,
in de bloei van zijn leven, door de bezetters werd weggerukt uit het vrije leven om vervolgens in de tragiek van
oorlogsgeweld, ver van huis, te sterven. Een kunstzinnig
mens vol creativiteit, niet inpasbaar in enig keurslijf: vrij en
onverveerd. Symbool voor het kunstenaarsverzet.
Henk Henriët was opgegroeid in de armoede, het was
dan ook niet verwonderlijk dat hij sympathie had voor de
uitstraling van idealen van het toenmalige communisme.
Van begin af aan was hij fel gekeerd tegen de fascisten
die in Duitsland aan hun opmars begonnen, nam deel
aan de hulp voor Duitse vluchtelingen die toen al hun
leven moesten redden. Vervolgens kwam de hulp aan
geestverwanten in Spanje aan bod toen dat land door
de burgeroorlog en ingrepen van de fascisten werd
verscheurd. Het waren activiteiten die in het Nederland
van toen niet overal werden gewaardeerd. Vooral voor
de overheid waren deze activisten de moeite van het
registreren waard. Bij de bezetting werden de registraties
keurig overgedragen aan de SD…

Voor de kunstenaars kwam er een verplichting tot aanmelding bij de (Duitse) Kultuurkamer. Die verplichting
werd door velen natuurlijk niet gevolgd, het kunstenaarsverzet werd geboren. Het artikel noemt veel relaties en
details, aspecten die nog steeds veel respect afdwingen.
Bij een tocht naar de Veluwerand in december 1944
(voedseltocht? Verzetscontacten?) sloeg het noodlot toe.
In die streek waren groepen Vlaamse SS (uit België verdreven), maar ook roofhordes van personeel uit Kamp
Amersfoort (de beruchte Kotälla deed er ook wel eens
aan mee) op jacht. Zij vonden altijd wel wat van hun
gading: eten (kregen ze ook gebrek aan), ondergedoken Joden (leverde premie op) en andere onderduikers,
verzetsmensen en wapens en gedropte uitrusting. De
Veluwerand stond bij deze Duitse krijgslieden bekend als
een broeinest van terrorisme… De represaille in oktober
1944 te Putten moet ook in dat denken bezien worden.
Bij een contactwoning werd Henk Henriët, samen met
anderen, gearresteerd. Via Apeldoorn werd hij op 19
december 1944 naar Kamp Amersfoort getransporteerd.
Hij zou daar kampnummer 9603 krijgen.
Henk Henriet heeft in het kamp veel getekend, het was
een tweede natuur van hem om mensen te portretteren.
Het beschouwen daarvan maakt ons bewust welk instrument Kamp Amersfoort vormde bij de onderdrukking van
ons volk tijdens de bezetting, onderdeel van een breed
barbaars systeem dat toen heerste. De vrijheid die wij nu
vanzelfsprekend vinden is bevochten en duur betaald.
Onze prijs is: niet berusten in vergeten en doorgeven aan
jongere generaties, opdat…

Cees Biezeveld.
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HENK HENRIËT, veelbelovend kunstenaar.
Hem typerend in zijn inleiding in de in 1946 door de uitgeverij Republiek der Letteren uitgegeven en door Theun
de Vries opgetekende levensbeschrijving van Henk Henriët - Het Werk van Henriët - opent Prof. Dr. J.Q. van
Regtener Altena dit voorwoord als volgt: ‘Henk Henriët is een kunstenaar geweest wiens kortstondige verschijning
te Amsterdam onuitwisbare indrukken heeft achtergelaten.’ Waar hij ook kwam, iedereen die hem ontmoette, was
onder de indruk van zijn persoonlijkheid. Daaruit kwam niet alleen zijn kunstenaarsschap voort, maar alles waarmee hij zin gaf aan de invulling van zijn passie en leven. Helaas heeft zijn dood een verdere ontwikkeling van zijn
talent en uitbouw van zijn oeuvre verhinderd. Wat hij daarvan achterliet, laat zien hoe de samenhang en de kern
van zijn werk werd gevormd door zijn mensbeeld. Omdat de natuur hem de zin van het leven liet zien, tastte de
kunstenaar in hem dat in het scheppingsproces tot het diepst af. Met zijn ongecompliceerde openheid verfoeide
Henriët iedere onwaarheid en alle onzuiverheden. Henriët was niet te binden aan één plaats, één bestemming en
één doel. Die eigenheid tekent zich ook af in zijn verzet tegen het fascisme. Waar hij kon, trad hij – vaak op zichzelf
en als eenling opererend – daartegen in verweer.

Henk Henriët
De Pieter Aertsstraat 104, Amsterdam, Oud-Zuid, 12 juli
1903. De geboortedag van Henk Henriët. Zijn ouders
waren Alida Susanne Dalman en de sigarenmaker
Barthelomeus Henriët. Was de armoe al niet genoeg,
zijn vader leed ook nog eens aan TBC, een ziekte die
hem sloopte. Het lijden van zijn vader maakte indertijd
diepe indruk op de jonge Henk. Niettegenstaande deze
en andere ervaringen verbitterde Henriët niet en bleef hij
een mens met een geheel eigen humor, met een aangeboren idealisme en vrije opvattingen.
Henk, de middelste van drie kinderen, was een intelligente jongen. Het hoofd van de lagere school adviseerde
hem naar de HBS te gaan. Omdat Henriët aanvankelijk
journalist wilde worden, kreeg zijn vader voor hem een
beurs toegekend. Ongedurig als hij was, onderbrak
Henk na anderhalf jaar zijn opleiding en restte hem niets
anders dan een baan te zoeken. Die vond hij bij boekhandel De Ontwikkeling (de latere Arbeiderspers) in de
hoofdstedelijke Paleisstraat. Directeur Chris van Doorn
herkende in de opgroeiende puber diens talent en liet
hem ter ontwikkeling daarvan etalages ontwerpen. De
literatuur gaf Henriët een goede basis voor een brede
algemene ontwikkeling. Vooral de Oosterse ﬁlosoﬁe
had zijn belangstelling. Met deze interesse gaf hij later
in zijn leven vorm aan de discussies met zijn vrienden
en collega-kunstenaars. Door zijn grote belezenheid wist
hij maar al te vaak met een ﬁlosoﬁsch citaat de scherpe
kantjes van een gesprek af te slijpen.
Chris van Doorn
Chris van Doorn was een vriend en mentor die Henriët
stimuleerde door tekeningen van hem te kopen. Het
was ook Van Doorn die Henriët ertoe bracht een opleiding voor tekenleraar aan de Normaalschool, de oude
benaming voor de initiële lerarenopleiding, te gaan
volgen. Van kunst alleen zou hij niet kunnen leven.
Maar zijn typerende eigenheid liet zich niet in reguliere
banen leiden. Het saaie schoolbestaan stond haaks op
wat in hem leefde. Nadat Henriët ook deze opleiding
voor gezien hield, kwam hij van lieverlede terecht in
het milieu van revolutionaire socialisten. Intussen ont10

wikkelden zich zijn kunstzinnige talenten. Hoewel zijn
realistische tekeningen een thematische verwantschap
vertonen met die van Käthe Kollwitz - met haar werk
getuigde zij eveneens van betrokkenheid met de sociale
noden van haar tijd - was het er geen imitatie van. Zowel
in zijn tekenstijl, als in zijn politieke stellingname duldde
Henriët geen imitatie. Met Gerard Sluyter kwam Henriët
rond 1920 als vanzelf terecht in een groep kunstenaars
met wie hij indertijd in hun hoek van de samenleving
werk en leven deelde. Henriët ging voorbij aan het doorsnee burgermansbestaan, een levenshouding waardoor
mensen als hij – naar zijn wezen ten onrechte - maar al
te vaak als anarchistisch en rebels werden bestempeld.
Gerard Sluyter
Al in zijn jeugdjaren leerde Henriët zijn toekomstige
zwager Gerard Sluyter kennen. Gerard werd op 16
september 1901 geboren in de Bestevaerstraat 156, in
Amsterdam-West. Enkele jaren later verhuisden zowel
de familie Sluyter, als Henriët naar de Looiersstraat,
hartje Jordaan. In een tijd die werd gekenmerkt door
armoede en sociale onrust, met name in volkswijken als
de Jordaan, groeiden de twee vrienden daar verder met
elkaar op. Samen trokken zij in de twintiger jaren tekenend en schilderend door het land, waarbij het tweetal
ter plekke opdrachten uitvoerde om zo aan de kost te
komen. Hoewel Henriët zijn vriend bewonderde om
diens talent en deze aan de wieg stond van zijn eigen
artistieke ontwikkeling, zou die invloed niet levenslang
voortduren. Daarvoor had de veel levendiger en realistischer Henriët een te eigen karakter.
De Academie voor Beeldende Kunsten
In 1921 deed Henriët toelatingsexamen voor de
Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij
werd afgewezen. Hoewel hij het volgende jaar, samen
met Gerard Sluyter, wel voor de toets slaagde, is het de
vraag in hoeverre de opleiding werkelijk bijdroeg aan zijn
artistieke ontwikkeling. Henriët, die zich door niets liet
binden, liet zich vooral leiden door zijn onafhankelijke
geest en spontaniteit. Vrije verantwoordelijkheid stond
bij Henriët hoog in het vaandel. Stuk voor stuk eigen-
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heden, die hem er volgens zijn vriend Jan Havermans
van weerhielden om carrière te willen maken. Het was
zijn drang naar ongebondenheid en een vrij en onconventioneel bestaan die het meeste in zijn leven zou gaan
bepalen. Wat zijn artistieke ontwikkeling betreft, lag het
hoogtepunt van zijn kleine oeuvre in de jaren twintig.
Dat zie je in zijn tekeningen, maar vooral in het kleine
aantal schilderijen dat hij schilderde. Henriët zocht voortdurend naar een eigen stijl, ver van de ontwikkelingen
die collega’s indertijd doormaakten. Eind jaren twintig
zou hij zich vooral in het Gein laten inspireren tot het
vervaardigen van juweeltjes van schilderkunst.
Militaire dienst
Voor Henriët brak een moeilijke tijd aan toen hij op 5
november 1923 als gewoon dienstplichtige bij het 7e
Regiment Infanterie (2e Bataljon, 3e Compagnie) werd
ingelijfd. Hoewel het straffe regime zijn spontaniteit en
humor onderdrukte en hij maanden achtereen geen
tekening maakte, deed de dienst geen schade aan zijn
wezen. Wel gelouterd, maar niet verbitterd rondde hij
deze periode op 15 april 1924 af. Hoewel zijn dienstervaringen hem sterkten in zijn gevoel voor onrecht en
onderdrukking, behield hij zijn naïviteit. Dat bleek toen
hij op een dag voor enkele guldens een tekening verkocht, en daarmee zo blij was, dat hij al zijn vrienden op
een sigaar trakteerde.
Ondanks dat er misbruik van hem werd gemaakt,
bleven vrienden als mevrouw Von Saher, wier zoontje
Herbert door Henriët werd geportretteerd, mevrouw
Wallbrink, mevrouw B. Kist, mevrouw Cohen, tandarts
Van Stalen en lijstenfabrikant en kunsthandelaar A.J.

(Kees) Heijdenrijk Jr.hem ingeval van ernstige nood helpen. Henriët was nu eenmaal wie hij was: gemoedelijk
in de omgang, met een heel eigen humor en levensblijheid, belezen, begenadigd met een diep inzicht, een
beminnelijk en charmant mens voor wie de meesten
niet anders dan sympathie voelden.
Tonia Sluyter
In 1922 leerde Henriët Tonia kennen, de zus van Gerard
Sluyter. Tonia, die op elfjarige leeftijd in een wasserij
was gaan werken, was toen nog getrouwd met de
rijksduitser Kurt Ackermann. Ackermann, met wie Tonia
in 1921 huwde, was in 1917 vanuit Düsseldorf naar ons
land gevlucht en stond vanaf dan ingeschreven in het
Amsterdamse bevolkingsregister. Nadat ze van hem op
6 februari 1922 haar eerste kind baarde, een dochter
die Gerarda werd genoemd, vertrok Kurt in 1923 naar
Amerika. Tonia zou snel volgen. Zo ver kwam het echter
nooit, daar zij (toen nog Tonia Ackermann-Sluyter) vlak
daarna Henriët leerde kennen en per 22 februari 1923
met hem ging samenwonen. Op 5 juni 1926 schonk
Tonia het leven aan Hendrikje. Na haar bracht Tonia op 3
december 1927 Suzanne ter wereld, op 15 januari 1930
Wouter, op 11 mei 1933 Bastiaan en op 28 december
1934 werd Helena geboren. Omdat Ackermann aanvankelijk weigerde in te stemmen met de echtscheiding,
kregen de kinderen van de toen nog niet gescheiden
Tonia Ackermann-Sluyter, Hendrikje, Wouter en Suze
automatisch de familienaam Ackermann. Bastiaan en
Helena werden na de scheiding (1930) geboren en verkregen de naam Henriët.

Henk Henriët en Tonia Sluyter

Herbert von Saher, geportretteerd door Henriët

Nadat Ackermann in 1923 naar Amerika vertrok,
werd hij op 8 september 1926 uit het bevolkingsregister geschreven. Zijn laatste adres was Kinkerstraat
70 III. In een brief vanuit Detroit, Michigan, ingesloten in een enveloppe gericht aan zijn schoonmoeder
mevrouw G. Sluyter, d.d. 30 april 1928, liet hij zijn
schoonouders en schoonzus (zus van Tonia) Marietje, wonende aan de Amsterdamse Kinkerstraat 70
III weten, dat hij niet in staat is geld naar zijn dochter Gerarda te zenden. Ackermann laat aan Gerarda
weten dat hij veel van haar houdt en dat hij - wanneer hij de scheidingspapieren in handen heeft – een
cheque van 250 gulden zal opsturen. Tenslotte laat
11
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Ackermann weten dat ingeval hij zou sterven, hij
heeft gezorgd voor haar toekomst. In dat geval krijgt
zij van zijn verzekering twintigduizend gulden uitgekeerd, die als de scheiding niet uitgesproken was
geweest, gedeeld zou moeten worden tussen Tonia
en de andere kinderen, die van de biologische vader
Henriët.
Eerder dat jaar, in maart 1934, was uit een andere vrouw
ook een kind van Henriët geboren. Ten gevolge van een
crisis in het huwelijk van zijn vriend Gerard en diens
vrouw Dien verbleef Gerard een tijd in het buitenland.
Tijdens zijn afwezigheid kreeg Henriët, die al een hechte
vriendschap met het echtpaar Gerard en Dien onderhield, in een sfeer van troosten een intieme relatie met
Dien. Uit de kortstondige verhouding werd op 9 maart
1934 Henriëtte geboren. Gerard was van alles op de
hoogte. De beide vrienden regelden de gevolgen op een
aimabele manier: Henriëtte werd gewoon als Gerards
dochter door hem geëcht en kreeg zodoende zijn achternaam, Sluyter. Haar voornaam kreeg ze uit piëteit met
Henk Henriët. Hij was, tot ze later over de werkelijkheid
werd ingelicht, voor haar ‘Ome Henk’. Zo werd de
kwestie soepel opgelost en niemand die er verder over
sprak. Vanaf 25 september 1935 woonde de familie in
de Spaarndammerbuurt op het Zaandammerplein nr.
56 II. De woonsituatie op dat adres was onvoorstelbaar.
Zestien gezinnen woonden daar in één trappenhuis in
onwaarschijnlijk kleine kamertjes. Er heerste schurft.
Tonia ervoer die periode als één grote verschrikking.
Ze kon haast niet aanzien hoe ellendig de kinderen
eraan toe waren. De ﬁnanciële situatie van Henriët was
dermate slecht dat hij vanaf 1934 bij perioden steun
ontving van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken
te Amsterdam.
De vooroorlogse hulp aan anti-fascisten
In de jaren dertig werd Henriët, zoals veel kunstenaars,
communist: de jonge Sowjet-Unie gold in de crisisjaren als een lichtend voorbeeld. Hoewel Henriët dat zo
beleefde en hij de ideeën van de CPN ten aanzien van
saamhorigheid en bescherming van de maatschappelijk
zwakkeren deelde, en in dié zin vooral een idealist was,
werd hij nooit lid van de communistische partij.
Toen de eerste gevolgen van Hitlers machtsovername
zichtbaar werden, organiseerde de Internationale Rode
Hulp een solidariteitscampagne voor de slachtoffers van
het nazi-regime. De eerste stappen van antifascisme in
Nederland werden gezet door een onderdeel van deze
organisatie: de Nederlandse Rode Hulp. Nadat Hitler in
1933 werkelijk de macht greep, vluchtten veel Duitse
antifascisten naar Nederland en zorgde de Nederlandse
Rode Hulp met schaarse middelen voor geld, onderdak
en voedsel. Het opvangwerk werd vooral verricht in de
semi-illegaliteit. Nadat in 1936 de Spaanse burgeroorlog
uitbrak, waarbij Spaanse anarchisten en communisten vochten tegen de oprukkende fascistische legers
van generaal Franco, was Henriët als politiek activist
nauw betrokken bij de hulp aan het comité “Hulp aan
Spanje”.
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Om het verzet vanuit Nederland tegen het oprukkende fascisme in Spanje meer gestalte te geven, werd
begin 1937 besloten tot de oprichting van comité
Hulp aan Spanje. Sinds de oprichting is het één van
de succesvolste samenwerkings-verbanden geweest
tussen antifascisten uit alle geledingen van de maatschappij. Het comité bestond uit leden van Kerk en
Vrede, CPN, Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog
en Fascisme, Katholieke Democratische Arbeiders,
Comité van Waakzaamheid, Algemene Nederlandse
Diamantenbewerkers Bond en individuele leden van
de SDAP en de NVV.
Daarbij sloot Henriët zich midden jaren dertig ook aan
bij de Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de
Kulturele Rechten (BKVK), een bundeling van kunstenaars die protesteerden tegen het opkomende fascisme
in Duitsland. Van deze bond, die aanvankelijk door
particulieren werd geﬁnancierd en nadien hoofdzakelijk
over de schijf van het Nationaal Steun Fonds (N.S.F.),
was de heer Jac. Bot voorzitter. Hij legde als lid van het
Hoofdbestuur der Stichting 1940-’45 en secretaris van
de Centrale Kunstenaars-Commissie voor bijzondere
ﬁnanciële belangen (C.K.C.) een positieve verklaring
af over het verzetswerk van Henriët. Henriët zette
zich vanaf 1942 in opdracht en onder controle van de
Centrale Kunstenaars-Commissie zeer plichtsgetrouw in
voor de belangen van deze organisatie. Hij ontving hiervoor van het C.K.C. ondersteuning, welke zijn gezin ten
goede kwam. Ook ontving Henriët ﬁnanciële steun van
het kunstenaarssteunfonds.

Nadat Mr. Van Royen, de organisator der kunstenaars, de voorzitter van het kunstenaarssteunfonds,
in het begin van 1942, wegens een rekwest aan
Seyss Inquart naar aanleiding van de oprichting der
Kultuurkamer, naar het kamp te Amersfoort was
afgevoerd (waaruit hij niet meer terug zou keren),
werd zijn illegale werk voortgezet, of liever hervat want het steunfonds was door de Duitsers opgeheven, - door Willem J.H.B. Sandberg, sinds 1938 conservator van het Stedelijk Museum. Sandberg vond
Willem Arondéus en Gerrit van der Veen bereid om
de gelden ter hand te stellen aan de in nood verkerende, niet bij de Kultuurkamer aangesloten, kunstenaars en intellectuelen. Bovendien werden, sedert
de zomer van 1942, valse persoonsbewijzen aan de
in de illegaliteit levende kunstenaars, in het bijzonder
aan Joodse kunstenaars en intellectuelen, verstrekt
en later, toen de studenten-razzia’s begonnen, ook
aan de studenten. Joden konden zich hiermede als
Ariërs voordoen.
De vriendschap tussen de Henriëts en de Sluyters
Nadat Gerard Sluyter, zijn vrouw Dien en hun kinderen vanwege huurschuld uit hun huis op het
Bossumburgerplein op straat waren gezet, konden zij
op 30 maart 1938 op het Oosteinde in Amsterdam
een mooie grote woning huren. De goedkope huurwoningen aan de ‘Galerij’ zouden binnen twee jaar
worden gesloopt. De oorlog voorkwam dat, waardoor
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de familie er tot 1961 bleef wonen. Uiteindelijk zou het
wooncomplex plaatsmaken voor de Nederlandsche
Bank. Omstreeks dezelfde tijd kreeg de familie Henriët
een huis in de Alexanderstraat 2 hs, vlak bij Artis, waarvoor lijstenmaker en vriend Kees Heijdenrijk de huur
betaalde.
In het drie verdiepingen grote woonhuis-atelier van
Gerard op het Oosteinde werden vaak feesten georganiseerd. Daarvoor maakten allerlei kunstenaars als Gerrit
van ‘t Net, Ger Gerrits, Jan Peters, Jeroen Voskuyl, Henk
Henriët en Gerard zelf op papier gigantische schilderingen die tegen de muren werden bevestigd. Wanneer
er een feest was, keken en luisterden de kinderen, die
op zolder sliepen, vanaf de trap naar het feestgewoel.
Daaraan namen ook verschillende uit hun land gevluchte Duitse kunstenaars deel. Henk, Tonia en de kinderen
kwamen vaak bij hun vrienden op bezoek. Bij Gerard
en Dien hadden ze heerlijk de ruimte om te spelen.
Meubilair was er nauwelijks. Henk, die heel handig was,
maakte mooie houten stoelen, een beetje in de stijl van
Rietveld. Simpel en functioneel. Ondanks de dreiging
van de oorlog was het een vrolijke tijd. Ook Nel, de
tien jaar jongere en per 27 juni 1938 van de heer E.H.
Rodijk gescheiden zus van Dien, kwam vaak langs. De
ongedwongen en artistieke sfeer trok Nel, die een aan
zijn vader toegewezen zoon (Hennie, 21-09-1931) had
van Rodijk, bijzonder aan.
Henk was zoals iedereen hem kende: emotioneel en
licht ontvlambaar. Toen hij Nel, die op een zolderkamer
van het pand Amstel 188 woonde, in 1937 bij Gerard
thuis ontmoette, stond hij, zoals hem wel vaker overkwam, meteen in vuur en vlam. Zo was hij nu eenmaal.
Iedereen wist dat, ook Tonia. Laconiek als zij was,
maakte zij zich echter niet zo druk om zijn escapades.
Waarom zou ze ook. Zij wist dat Henriët vrij en ongebonden wilde zijn, niet anders kon, en dat je een man als
hij niet aan je moest willen binden. Deed je dat wel, dan
gebeurde juist het tegenovergestelde en verloor je hem.
Tonia wist als geen ander hoe zij en Henriët op elkaar
waren ingesteld. Niemand kende de echtelieden zoals
juist zij dat deden. Intussen ging het zoals het kwam.
Henriët en Nel werden hevig verliefd. Beiden zochten
elkaars gezelschap op de zolderkamer van het pand
Amstel 188 waar Nel woonde en waarvan de hoofdbewoner de heer Michiel Gobets was.

Op woensdag 14 september 1938 schreef Henriët
vanuit Putten in een brief (geadresseerd p/a M. Gobets, Amstellaan 84 III, Amsterdam) aan Nel: ‘[…]
dat het in ons geval niet zo makkelijk is om zomaar
wat dagen met elkaar door te brengen. […] Ik ben
nu druk aan het werk en heb veel af te lopen; bovendien, wil ik niet al te veel bij mijn werk weglopen, en
ben nu weer begonnen met het maken van enkele
nieuwe litho’s, waarvan ik hoop, dat zij goed zullen
slagen. Misschien kan ik je er al iets van laten zien,
wanneer ik de volgende week in Amsterdam kom,
al zou ik je dichterbij willen hebben om je hier niet
alleen dit werk te laten zien, maar ook, om aan het

werk te beginnen dat ik naar jou zou willen maken
en dat steeds voor me zweeft; waarvan ik hoop, dat
ik er eens spoedig een begin mee kan maken. […]
Innig omhelsd van je Henk.
Houd het postpapier maar, ik vind het ﬁjn dat je erop
schrijft.
In het voorjaar van 1939 raakte Nel, die na de kennismaking met Henriët op diverse adressen woonde,
zwanger van de ﬂamboyante kunstenaar.
Hoewel bij controle door het Bureau Sociale Zaken,
Amsterdam, op de verschillende adressen van Nel
steeds bleek dat de verhouding tussen haar en Henriët
bestond en Henriët - behalve bij Tonia – bij tijden ook bij
Nel inwoonde, kwam het echter nooit tot een huwelijk
met Henriët. Trouwen deed Henriët alleen met Tonia,
een wettelijk gezien nimmer ontbonden relatie, die nooit
duurzaam verbroken of onderbroken is geweest.
Hoewel voor mensen als Tonia en Henriët het huwelijk
geen enkele emotionele waarde had en de werkelijke reden niet te achterhalen is, besloten zij, toen Nel
zeven maanden zwanger was, tegen al hun principes
in, op 15 november 1939 met elkaar te trouwen.
Niettegenstaande deze verbintenis bleef Henriët echter
met Nel wel een intieme relatie onderhouden.

In een brief d.d. 22-6-1939 schrijft Henriët aan Nel
de Boer: ‘Dag Lieveling, alles goed, ondanks de
warmte? […] Met de portretkunst ben ik nog klaar.
Ik heb een portret van de Nijmeegse dame gemaakt.
Ik vond zelf dat ik goed op dreef was en een goed
portret had gemaakt. Haar man vond het afschuwelijk. Met het jochie van Korthals Altes ben ik heel
goed geslaagd, in één middag (vanmiddag) heb ik
het zo goed als klaar gekregen. […] Ik ben ook een
bril rijker. Ik lijd vreselijk aan mijn ogen, ze zijn duidelijk vermoeid door het vele turen bij het tekenen.
De oogarts in Nijmegen raadde mij aan een bril voor
het tekenen te nemen, daar hij een afwijking constateerde, die ik volgens hem allang moet hebben. Je
ziet, nog weer een ouderdomsgebrek. Omhelsd van
Henk. Donderdag, 22 juni 1939. Arnhem.
De aard van hun verhouding is ook duidelijk aﬂeesbaar in de op zaterdagmiddag 22 juli 1939 door
Henriët een na laatste (!) aan Nel geschreven brief.
Op de enveloppe waarin de (met een stempel spoedbestelling-expres)brief gepost/bezorgd is, staat het
poststempel van zaterdag 22 juli 1939 (afz. p/a van
Zweden, Van Lawick van Pabstraat 31 te Arnhem) te
lezen. De brief aan Nel de Boer is gericht p/a M. Gobets, Amstel 188 Amsterdam. Inhoudelijk blijkt dat
het Henriët ook in deze periode niet mee zat.
’Dag lievelingetje… […] er komt nog bij, dat ik moet
zien nog wat geld naar Putten te krijgen en ook nog,
dat er weer een nieuwe opdrachtje is. Had dat niet
op komen dagen, dan was ik geloof ik in staat geweest met de rommel naar Amsterdam te komen en
13
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had er daar verder aan geprutst, maar het zou wel
een beetje kinderachtig geweest zijn. En verder: […]
Vind je het vervelend om aldoor alleen te zijn? Waren
we maar wat minder gesjochten en was alles maar
een beetje anders, dan kon je hier komen. Schrijf mij
vanavond nog, hoe het met je is, dan heb ik je brief
maandagmorgen. Ik hoop dinsdagmiddag of avond
terug te zijn. Ik verlang trouwens ook erg naar het
atelier. Ik heb hoofdpijn van alle tegenslagen. Ook
het masker is nog niet klaar. Ik stuur je hier nog wat,
want ik ben bang, dat je teveel in de achterstand
komt. Veel omhelzingen van je Henk.’
Nog toegevoegd staat er te lezen: ‘Lieve meid, mijn
brief is een beetje onsamenhangend geloof ik, maar
dat komt omdat ik zenuwachtig ben van besluiteloosheid. Ik wou graag naar jou toe, maar dan laat
ik mijn werk liggen. Bovendien moet ik zien, dat ik
Tonia 50 gulden breng. Ik loop al een uur lang rond,
wat ik nu doen zal. Ik heb nu maar besloten aan het
werk te blijven, want ik durf de uitgave van ± 5 gulden aan reisgeld ook niet aan. Je Henk.’
Ook in zijn laatste brief aan haar, meer brieven van
Henriët aan Nel de Boer zijn niet teruggevonden,
(d.d. 22-8-1940 en geadresseerd aan N. de Boer
p/a. A. Beuven, Jacob Catsstraat 25 te Hilversum)
schrijft Henriët van zijn genegenheid en dat hij spoedig hoopt langs te komen. […] Wat zou het ﬁjn zijn
eens een dagje bij je te zijn. Ik ben akelig van het
verven en als je er zo midden in zit, zie je er geen
eind aan. Schrijf mij nog hoe je hier gevaren bent en
hoe het met Marius is. Ik wilde in ieder geval even
een morgen of middag komen aan wippen, de volgende week (maandag of dinsdag). Nu lievelingetje,
ik moet even gaan eten. Het spijt me erg dat ik je
niet even kan omhelsen, maar ik verheug mij er op
je over een paar dagen te zien. Je Henk, een zoen
voor onze jongen.
Uit hun buitenhuwelijkse samenleving werden twee kinderen geboren - Marius (9 februari 1940) en Adrienne
(17 januari 1942) - die naar de verklaring van de van
1941 tot aan 1945 in functie zijnde Amsterdamse burgemeester Edward Voûte (1887-1950) op kosten van
Henk Henriët werden opgevoed. Wat kosten en zijn
ﬁnanciën betreft, moet worden opgemerkt dat Henriët
behalve uit al dan niet openbare fondsen, ook ﬁnancieel
geholpen werd en voor een groot deel onderhouden
door zijn vriend Kees Heijdenrijk. Daarvan gaf Henriët
dan bijdrages aan zowel Tonia, als Nel.
Het Gein
Zijn relatie en later zijn huwelijk met Tonia en daarbij
de verantwoordelijkheid voor hun kinderen, weerhield
Henriët er niet van de drang naar vrijheid op te geven.
Bij voorkeur trok hij met zijn vriend Gerard naar Parijs en
ook wel naar Honﬂeur aan de Normandische kust. Tonia
knoopte dan indien nodig met behulp van vrienden de
eindjes aan elkaar. Hoewel beide vrienden een gelijke
moraal hanteerden, waren ze verschillende persoonlijk14

heden. Henriët was ontwapenend, open, charmant, een
vrouwenman, communicatief en trok als vanzelf ieders
aandacht naar zich toe. Gerard, smal gezicht, lange
haren, type Chopin, was introvert, stil, ietwat mysterieus
en meer een dromer.
Henriët was veel op pad. Er moest aldoor bezuinigd
worden. Soms dreef de nood Henriët ertoe steeds weer
om geld te schooien of zijn werk voor een habbekrats
te verkopen. Ondanks dat zijn bestaansniveau geregeld
ver beneden dat van de slechtst betaalde arbeider lag,
was het bij de Henriëts altijd open huis, zowel voor
kunstenaars, als vluchtelingen. Het was een ongekend levendige, vrije en originele familie, die leefde op
sinaasappelkistjes, maar waar iedereen altijd welkom
was.
Net als Henriët, hield Tonia evenmin van een voorspelbaar, saai en burgerlijk bestaan. Ondanks de armoede
heerste er in het gezin een vrolijke sfeer. Op een accordeon werd muziek gemaakt en de kinderen deden aan
acrobatiek. Gastvrijheid stond hoog in het vaandel.
Henriët had vrienden van diverse pluimage. Collega’s,
intellectuelen, communisten en een heel eigen groep

De hele familie bij elkaar, foto door Jan van Keulen, waar Hennie
leerling was

waren zijn visvrienden. Zijn hele leven vond hij al hengelend de rust om uren op het water te vertoeven. Het
leidde hem af van spanningen en emoties. Tonia was
goedgebekt, had een opgeruimd karakter, was vrolijk,
recht door zee en dwong ieders respect af. Iedereen
ging op een waardige en respectvolle wijze met elkaar
om en hoewel afwijkend van de toen geldende burgerlijke regels, waren die van het gezin Henriët duidelijk
afgebakend. Wanneer je daar buiten trad, had je een
probleem.
Door het geregelde geldgebrek wisselde Henriët vaak
van adres. Eind jaren twintig regelde zijn vriend, de
beeldhouwer Jan Havermans, na de Hollandse Rading
en Betondorp (in Amsterdam-Oost) voor het gezin
onderdak in een boerderij aan de rivier, waar ook hij
in woonde. Aan het Gein in de buurt van Abcoude. De
tijd dat Henriët aan het Gein woonde - aan ’t Gein B.
134, Weesperkarspel, gemeente Weesp - was een van
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de vruchtbaarste in zijn leven. In deze periode van zijn
leven schilderde hij grote stillevens. Een ervan was het
zeer uitvoerig geschilderde exemplaar met de ronde
tafel. Dit kunstwerk werd indertijd aangekocht door
kunsthandelaar Carel van Lier, die in de Kunstzaal van
Lier, vanaf 1927 gevestigd in een voormalige lunchroom
aan het Rokin 126 in Amsterdam, deelde in de droom
van de indertijd levende moderne kunstenaars. Behalve
Nederlanders, kregen in de loop der tijd ook veel buitenlanders gelegenheid te exposeren in de Kunstzaal van
Lier. Onder hen de Duitse Dada-kunstenares Hannah
Höch, de eveneens Duitse beeldhouwer Georg Kolbe,
zijn Zwitserse collega Hermann Haller en de Oostenrijker
Victor Tischler. Maar ook de Fransen Auguste Herbin,
Jules Pascin en Marie Laurencin en de Italiaanse schilders Margheritta Toppi exposeerden in de Amsterdamse
kunstzaal.
In de periode van het Gein maakte Henriët zich - gestimuleerd door een van zijn beste vrienden, de kunstenaar Ger Gerrits, met wie hij een diepe verwantschap
voelde - de techniek van het lithograferen eigen. Het
enthousiasme voor de nieuwe techniek resulteerde al
snel in een aantal fraaie litho’s, waarvan de meeste geïnspireerd waren op het boerderijleven in Het Gein. Litho’s
als deze waren voor Henriët een adequaat middel om
zijn ﬁnanciën wat op te krikken. Omdat drukkerijen hem
niet ter wille waren, was hij gedwongen een aantal jaren
te stoppen met lithograferen. Pas toen Henriët over een
eigen pers kon beschikken, pakte hij de draad weer op.
Toen het zeefdrukken hem echter niet goed lukte, was
Henriët daarover zo teleurgesteld dat hij met deze vorm
van kunst stopte.

In het blad “Tableau” zomer 1979 schrijft Lambert
Tegenbosch over twee schilderijen - Dorpsstraat

(mogelijk in ’s-Gravenzande 50 x 60 cm) en Boerderij (60 x 80 cm 1929). Een paar citaten: “Het was
een volledige verrassing toen een kennis van mij
zijn nieuwe aanwinst toonde en daarbij de signatuur
Henriët en1929 aanwees.
Het gaat hier over de boerderij. Het was een verwarrende ontdekking: een zo geïnspireerd schilderij,

met een zo overrompelende presentatie, nota bene
50 jaar geleden geschilderd en dus ruimschoots in
de gelegenheid geweest om geklasseerd te raken
en desondanks onbekend. De verrassing werd nog
groter voor Tegenbosch, toen hij korte tijd later een
tweede schilderij van Henriët te zien kreeg, een doek
uit 1928, voorstellende een dorpsstraat, mogelijk in
’s-Gravenzande, van 50 x 60 cm.

Het leven in de periode aan het Gein was erg primitief.
Alles moest in het riviertje worden uitgespoeld, wat zeker
in de winter geen pretje was. Tonia was dan ook blij dat
ze deze buurt kon verlaten en in 1933 naar een woning
in Wijk aan Zee verhuisden. In 1934 trok het gezin naar
de Sluisbuurt nr 5 te Uitgeest. Hierna betrok het gezin
een woning aan de Hunzestraat nr. 69 hs in Amsterdam,
waarna de familie terechtkwam op een etage aan de
Zwanenburgwal 42. In deze woning had Henriët bij uitzondering een eigen atelier. Zonder enige waarschuwing
werd de familie door huurschuld echter ook uit deze
woning op straat gezet, waarna het gezin per 25 september 1935 op een etage aan het Zaandammerplein
56 II belandde. Aan de onleefbare omstandigheden op
dit adres kwam een einde met een verhuizing naar de
Lijnbaansgracht 258, vlakbij het Leidseplein. In deze
buurt - aan het Kleine Gartmanplantsoen - was sinds
1922 ook de kunstenaarssociëteit “De Kring” gevestigd.
Het gezin Henriët maakte ondanks de barre omstandigheden ook veel plezier.

Twee anekdotes verhalen uit de tijd dat het gezin aan
de Lijnbaansgracht woonde. Grootmoeder Henriët
was als gewoonlijk te voet uit Betondorp gekomen
om tramgeld uit te sparen en daarmee onderweg
iets lekkers voor de kinderen te kunnen kopen. Deze
keer zes bananen, voor ieder kind eentje. De bananen liggen er nog wanneer Henriët met zijn vrienden
uit De Kring binnenkomt. Hij ziet de vruchten liggen
en zegt: ‘Laten we een banaantje opsteken.’ Voordat
ze de eerste hap hebben kunnen nemen, rukt Tonia
de bananen weer uit hun handen. ‘Die zijn voor de
kinderen, blijf er met je poten af!’
Het tweede verhaal. Een bezoek bij buren aan de
Lijnbaansgracht. Communisten, zoals de Henriëts.
15
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Ter gelegenheid van het bezoek van een partijgenoot
geven zij een koekje bij de kofﬁe. De trommel blijft
op tafel staan en dat is dom, want wanneer Henriët
weggaat, blijkt de trommel leeg te zijn.
De kinderen werden lid van de “Vrolijke Brigade”. Om
vertrouwd te raken in de Jordaan leerden de kinderen
onder leiding van mevrouw Iet Last – ter Haar, de vrouw
van Jef Last, toneel en behalve dat ook andere vormen
van cultuur. Zo leerden ze circuskunstjes en een neger
gaf hun les in acrobatiek. Iet Last was bekend om het
werk dat zij met kinderen deed. Zij richtte in de jaren
dertig de Vrolijke Brigade op, een kindertheater dat heel
het land doorreisde met een repertoire van anti-oorlog
en een beetje pro-sowjetstrekking. (Het kindercirsus
Elleboog is de naoorlogse voortzetting van de Vrolijke
Brigade. Niet politiek meer, maar nog wel heel vrolijk.)
Atelier
Omdat Henriët maar zelden een eigen atelier had, maakte de kunstenaar veel van zijn tekeningen op de rand van
de tafel of in een hoekje van het vertrek waarin hij met
zijn gezin leefde. Het waren juist deze omstandigheden
waaruit Henriët veel inspiratie putte. Dat zette hem aan
om na de geboorte van zijn kinderen prachtige babystudies en kinderportretten te maken. Vanuit zijn observatie
liet hij zich vooral leiden tot het meest essentiële en
daarnaar gemeten, tot waar het volgens Henriët werkelijk om was te doen: voor de allesbepalende uitdrukking
van de mond, die van de ogen, van de wijze waarop het
gezicht en hoogstens de handen, zich ten opzichte van
het leven verhouden. Omdat Henriët zowel zuigelingen,
als oudere kinderen tekende, is daarmee duidelijk hun
ontwikkeling te zien. Als geen ander schetste de kunstenaar het eigenaardig primitief en instinctief levende van
het jonge kind, soms slapend, dan weer wakend als ze
zijn. Hoewel Henriët zich het beste uitdrukte in kinderportretten bleef hij ook bij het schetsen van ouderen heel
dicht bij de kern van hun wezen. Daarmee benadrukte
Henriët het unieke van ieder individu in plaats van alles
samen te brengen in een grotere en dus anonieme eenduidigheid. Kortom, zijn werk getuigt van zijn bijzondere
talent en spirituele geest.

Gestimuleerd door deze twee vrienden ontwikkelde zich
in deze periode ook zijn talent voor de beeldhouwkunst,
een vorm van kunst die Henriët nooit meer los liet. Met
boetseren kon hij - anders dan bij tekenen - het karakter
van de werkelijk lichamelijke gestalte dieper en vollediger weergeven. Met zijn ongecompliceerde, ongekunstelde en open karakter was het hem er vooral om te
doen langs alle onzuiverheid en onwaarheden heen zijn
kunstopvattingen uit te dragen. De kunstenaar in hem
wist dat het even belangrijk was om iets weer te geven
of juist weg te laten. Op grond daarvan groeide vanuit de
observatie het uiteindelijke resultaat. Helaas zijn er nogal
wat beelden door vorst en uitdroging verloren gegaan.
Behalve dat er beelden werden geboetseerd, werd er in
het atelier door kunstenaars van velerlei pluimage ook
geregeld en heftig gediscussieerd over wereldproblemen. Met Ger Gerrits ‘bekvechtte’ Henriët geregeld over
politieke ﬁguren als Trotski en Stalin.
Later stond Kees Heijdenrijk hem in zijn fabriek voor
schilderijlijsten aan de Nieuwe Keizersgracht 58 een
grote ruimte voor een atelier af. De familie Heijdenrijk
bewonderde hem om zijn werk en had hem lief om zijn
persoon. Henriët maakte in het atelier met grote ijver tal
van beelden en werd lid van de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers. Onder de leden van deze kring maakte
hij vele goede vrienden, uit wie hij net als bij anderen die
hem dierbaar en lief waren, inspiratie putte.
Politieke Prenten
Henriët maakte zijn eerste politieke prenten voor het
Nationaal Arbeids-Secretariaat (N.A.S.). Ook maakte hij
afﬁches, zoals in 1934 voor de tentoonstelling van het
‘Bosch-plan’, de aanleg van het Amsterdamse Bos, het

Niet voor niets werd Henriët naar aanleiding van een
expositie in 1933 in de kunstzaal Wagenaar door het
Utrechts Nieuwsblad d.d. 21 oktober 1933 gerecenseerd als zijnde te behoren tot ‘de kunstenaars die,
hoewel uitgaande van de middelen en visie van deze
tijd, toch in zijn meeste tekeningen, en vooral in zijn
portretten, trouw blijft aan de objectieve werkelijkheid. Bijna al zijn werk draagt een krachtig merkteken, maar het heeft tegelijkertijd de bekoring van het
ongekunstelde, het argeloze en spontane.
Behalve thuis, vertoefde Henriët ook geregeld in het
zolderatelier van zijn buurman Jan Havermans aan
de Prinsengracht bij de Westertoren. Iedere dag reden
Henriët en Havermans daar op de ﬁets naar toe. Een
enkele keer werkte in het atelier ook de kunstenaar
Ger Gerrits, bij wie Henriët soms wel overnachtte.
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werkgelegenheidsproject van de Amsterdamse oud-wethouder Salomon Rodriques `Monne` de Miranda. Het
afﬁche van Henriët toont spelende kinderen aan de waterkant, een ruiter, twee dartele hertjes, en zes mannen met
schoppen en jonge bomen: de werklozen die voor de
aanleg werden ingezet.
Henriët was een aanhanger van een militant socialisme.
Het bleef niet bij discussiëren alleen. In 1934 - het fascisme had nog nauwelijks wortel geschoten - had de
familie Henriët al tien vluchtelingen in het atelier van
hun huis op de Zwanenburgwal opgenomen. Een van
hen was de Duitse verpleegster Corrie (Bertha Maria)
Dannat-Meter. Corrie was een politieke vluchtelinge, een
communiste, die in 1936 op 21-jarige leeftijd illegaal ons
land binnenkwam.

Corrie Dannat, die Henriët in het begin van de oorlog ontmoette, heeft altijd de twee persoonsbewijzen
bewaard, waarvoor Henriët de pasfotootjes heeft gemaakt. ‘Het ‘onechte’, dat aan een ander persoon
toebehoorde, kreeg zij via Henriët die ook de nodige
stempels retoucheerde. Het ‘echte’ persoonbewijs
werd uitgereikt aan mensen die zogenaamd hun
persoonsbewijs waren kwijtgeraakt. Voor dit tweede heeft Gerrit van der Veen gezorgd, de ontwerper
Jan Bons kwam het brengen. Henriët timmerde een
schuilhok voor Corrie Dannat op haar onderduikadres aan de Amstel. Ook hielp hij haar aan een
volgend onderduikadres, Spinhuissteeg 10. Het nodige voedsel kwam uit de werkplaats van Kees Heijdenrijk. Hij liet extra eten koken voor zijn arbeiders
en onderduikers. Van tijd tot tijd kwam Henriët de
onderduikers in de Spinhuissteeg bezoeken met opbeurende berichten: ‘Het duurt niet lang meer’, bijna
even belangrijk als voedsel en bonnen. Over de inzet
van Henriët zei Corrie later: hij en de anderen stonden altijd klaar om anderen te helpen. Dat was Henk
zijn leven, meer dan dat-ie aan Tonia dacht.’ Wanneer zij Corrie wel eens opzocht op haar onderduikadres aan de Prinsengracht kwam ze binnen en zei:
“Ik moet even gaan liggen”en begon dan heel boos
op haar man te schelden. Iedere dag opnieuw moest
ze maar weer aan voldoende voedsel zien te komen.
Toch stond Tonia achter alles. Maar die spanning…’
De politieke vluchtelingen kwamen bij de Henriëts in
huis via de Internationale Rode Hulp, de communistische organisatie die slachtoffers van het fascisme
ondersteunde. Hennie: ‘Moeder kon helemaal radeloos
worden van de grote groepen Joden die aan de grens
werden tegengehouden. Opstandig zei ze dan: “Het interesseert ze hier in Nederland ook geen ﬂikker.” Om aan
eten te komen werd iedere avond na het sluiten van de
markt het Waterlooplein afgestruind. Van wat bruikbaar
was, maakte Tonia dan een eetbare hap in een pot in de
wasketel op de kachel.
Niet alleen praktisch, maar ook artistiek protesteerde
Henriët indertijd tegen de misstanden in de maatschappij. Met zijn vriend Jan Havermans maakte Henriët

menige politieke prent, die onder het pseudoniem - een
combinatie van hun beider namen - Jan Riet verschenen. Midden jaren dertig sloot Henriët zich aan bij de
Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele
Rechten, die zich verzette tegen het opkomende fascisme in Duitsland. Toen de Duitse regering een oproep
deed ‘aan alle kunstenaars van de hele wereld’ deel
te nemen aan de Olympische Spelen, kwamen daarop wereldwijd verspreid reacties van kunstenaars. In
augustus 1936 organiseerden Henriët en andere kunstenaars de tentoonstelling D.O.O.D. (De Olympiade onder
Dictatuur). Hiermee protesteerden zij in Nederland, naast
de Arbeidersolympiade in Barcelona, de Joodse in Tel
Aviv en het Amerikaanse World Labor Athletic Carnival,
tegen het nazibewind en de Olympische Spelen die dat
jaar in Duitsland werden gehouden. Op de expositie in
gebouw De Geelvinck aan Singel 530, die geïnspireerd
was door Bauhaus en De Stijl, werd uitsluitend werk van
antifascistische kunstenaars geëxposeerd. Daaronder
300 werken van maar liefst 150 kunstenaars, onder
wie gevluchte Duitsers en internationaal bekenden als
Zadkine, Léger en Max Ernst.

Blijkens het onderzoek van de historicus Peter Hoﬂand in het Gemeentearchief van Amsterdam, blijkt,
dat er enkele dagen voor de opening overigens nog
heel wat stukken uit de expositie werden verwijderd.
Niet alleen de tekening van Het derde rijk van Gerd
Arntz (het verwijderen daarvan was algemeen bekend), maar ook werk van Karl Schwersig, een tekening van Harmen Meurs en een aantal karikaturen en
boeken van Karl May, honend getoond als de lievelingsliteratuur van Hitler. Een en ander gebeurde,
zo is nu duidelijk, onder druk van de Duitse consul
in Amsterdam, die het voor elkaar kreeg dat de afﬁches voor de tentoonstelling werden verwijderd. Hij
vond de poster - een kogelstoter gehinderd door een
hakenkruis, een ontwerp van Cas Oorthuys - beledigend. De antirevolutionaire burgemeester De Vlugt
ging door de knieën. Opvallend is dat de organisatoren niet protesteerden tegen het overheidsingrijpen.
Kennelijk wilden ze koste wat kost voorkomen dat
de expositie in haar geheel werd afgelast.
De tentoonstelling werd overigens een succes, hoewel van de kranten alleen het Socialistisch Volk en de
communistische Tribune enthousiast waren. De Tijd
wees erop dat ‘geestesdwang’ ook in de Sowjet-Unie
voorkwam en de NSB-krant Volk en Vaderland sprak
van ‘smeerlapperij’ en ‘belediging’: “Een regering die
zichzelf respecteert duldt een dergelijke bevuiling van
een bevriend volk niet.” Dat de regering het amper
duldde blijkt nu, na zoveel jaren duidelijk. André Swijtink
concludeert in zijn dissertatie over sport in de Tweede
Wereldoorlog, dat de overheersende opinie noch door
de tentoonstelling, noch door de comités werden beïnvloed: “Nederland nam deel met de grootste equipe tot
dan toe uit de Olympische geschiedenis.”
Een depressie
Henriët was bij tijden een man van up en downs. Toen
17
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hij in 1926 in een diepe crisis geraakte, vertrok Henriët
voor enkele maanden naar de Franse badplaats Etaplessur-Mer. Het is niet helemaal duidelijk waar deze inzinking aan te wijten was.

Op 28 augustus 1926 schreef Henriët aan Tonia: […]
‘ik spring uit mijn vel dat ik in geen enkel geval ben
opgewassen tegen de militaire stompzinnigheid. […]
Hoe kan iemand je vriendelijk de hand drukken en
tegelijk een douw geven. Henriët vraagt zich af waarover je moet beschikken om het van al die aartsgemeenheid te winnen. Hij, zo schrijft Henriët aan
Tonia, is er in ieder geval niet tegen opgewassen en
kan dus niet anders doen dan wat er zo in zijn hoofd
opkomt. Henriët eindigt deze brief aan Antonia door
haar voor te houden nog maar even geduld te hebben, en dat alles zich wel ten goede zal regelen.
Op 2 september 1926 schreef Henriët aan Tonia dat
hij weer straf had en moest nadienen. Tijdens een
zware oefening had hij een zware mitrailleur moeten
dragen. Henriët was erg zenuwachtig geworden en
hij had erge hoofdpijn gekregen. Hierdoor liep hij bij
het wapen vandaan en had het later niet terug kunnen vinden. Als straf werd hem vier dagen streng arrest opgelegd. Gelukkig bevestigde de dokter dat hij
inderdaad te ziek was om hem daarop af te rekenen
en werd Henriët de straf kwijtgescholden. Henriët
hoopt dat hij en Tonia in de gelegenheid zijn elkaar
vaak te schrijven.
Vanuit Etaples sur-Mer (Rue du Rosanne 118) schreef
Henriët op 19 april 1931 aan Tonia, dat de reis naar
Etaples goed was verlopen. Het laatste deel van de
reis, vanaf Brussel per boemeltrein, ging door een
schitterend landschap met glooiende velden en vergezichten. Verder schreef hij aan Tonia: “Ik zal trachten over het gevecht met mezelf heen te komen en
zoveel mogelijk productief te zijn, waardoor ik me
wat meer en beter dan tot nu toe aan je geven kan en
voor de kinderen wat kan zijn. Je moet het niet hinderlijk vinden, moedertje, dat ik daar hier nog weer
over spreek, maar ik maak in dit opzicht een erbarmelijke indruk op mezelf en ik wil er niet eerder mee
afrekenen dan voor ik je dat nog eens bekend heb. Ik
vervloek de levensangst die me om iets onbenulligs
in mezelf bezorgd doet zijn en die maakt dat jij en
de kinderen daaronder verwaarloosd worden. Enﬁn,
ik zal mijn kop in de wind houden en tegen iedere
tegenwerking, ook vanbinnen in mij, optornen. Als
het je moeilijk valt om te schrijven, door drukte en
zoo, laat het dan maar. Ik weet, dat je toch wel aan
mij denkt. Stuur alleen nu en dan een kaartje, want
ik wil graag weten hoe het met jou en onze lievelingen staat.” Verder schreef Henriët dat hij het als een
voordeel beschouwde de Franse taal niet te kennen.
“Je kunt op je gemak staan kijken zonder iets van je
hersens te hoeven vergen om in te gaan op iets wat
gezegd wordt. Je hoeft alleen maar te letten op de
lichaamsbeweging en gezichtsuitdrukking.” Over de
plaatselijke vissers die hij tegenkomt, schrijft Henriët:
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“Het is met de vissers hier als bij ons met de boeren.
Gisteren en vanmorgen zag ik ze in hun werkplunje,
dan zijn het allemaal typische kerels. Wanneer ze
echter op zondag naar het voetbalterrein gaan, zien
ze eruit als iedere boer of Amsterdamse jongen: een
mooi petje, een paar bruine schoentjes en een paars
overjasje, ergens in ’t hoofd een cigaretje en klaar
zijn ze.”

Op 24 april, 3 en 11 mei 1931 schreef Henriët vanaf
het adres Rue de Rosamel 118 te Etaples-sur-Mer een
brief aan Tonia. (Adres: ’t Gein B 134 Weesperkarspel-Hollanda) Daarin heeft hij het over zijn geldzorgen en ook dat hij weer heeft getekend. Henriët: ‘Ik
heb hier nog weer getekend en heb nu reeds een
aardige serie gegevens, die ik in Holland nog hoop
uit te werken. Ook lithograﬁe. In dit opzicht spijt het
me wel, hier weg te gaan, omdat ik daarbij het gevoel heb, m’n werk een beetje gauw in den steek te
laten. Maar zoolang ik niet geheel in afzondering kan
werken, voel ik toch te veel bezwaren. Ik kan helaas niet meer als vroeger mij geheel in de huiselijke
sfeer van een ander aanpassen en het gevecht of het
dwingen ertoe kost mij dan veel zoo broodnodige
energie.
Toen hij tijdens een portretopdracht logeerde bij
Prof. Dr. H.W. Methorst, schreef Henriët vanaf diens
adres - het Josef Israëlplein no. 10 in Den Haag – ook
brieven aan Tonia: O.a. die van 26 augustus 1931.
Daarin schrijft hij aan Tonia dat het boven verwachting goed gaat met het portret en hij op het Josef Israëlplein een goed kosthuis heeft. Op 18 september
1931 schrijft hij aan Tonia vanaf hetzelfde adres dat
hij voor vijftig gulden per maand een bovenhuis had
geregeld in Watergraafsmeer. Het was een groot huis
en hij stelde haar voor om daarvan twee slaapkamers
aan een onderwijzeres of verpleegster te verhuren,
zodat ze het ﬁnancieel wat lichter hebben. Net als
in andere brieven vroeg Henriët ook deze keer weer
aan Tonia hem ook eens een briefje te sturen. Hij
was duidelijk teleurgesteld dat ze hem nauwelijks
schreef.
In de loop van de jaren dertig werd Henriët steeds
vaker getroffen door periodes van diepe neerslachtigheid. Hij werkte almaar minder, maar hield zich energiek bezig met andere activiteiten. Terug in Amsterdam
ging Henriët fanatiek aan de slag met het werk voor de
Internationale Rode Hulp.

Zijn werken waren meermaals te bewonderen op
een expositie, zoals die van 1 tot 23 augustus 1931
in de Kunstzaal van Lier aan het Rokin in Amsterdam. Behalve aan deze tentoonstelling werden er in
1932 naast werk van Gerard Sluyter ook fraaie stillevens en landschappen van Henriët getoond op een
tentoonstelling van de Kennemer Kunstenaars Kring.
Tussendoor kreeg hij de bijzonder eervolle opdracht
om de kinderpostzegels van 1935 te ontwerpen.

Informatiebulletin oktober 2007

voor de verwaarloosde en misdeelde Zwolse jeugd.
Een andere recensie is die uit 1947 van Jan Engelman. In de bijlage ’De spiegel van Kunsten &
Wetenschap’ in De Groene d.d. 26 april 1947 schrijft
hij over de kunstenaar: ‘Henk Henriët, een van de
trouwhartigste ﬁguren van de Amsterdamse beeldende kunstenaars, was vooral een tekenaar, schilderen met olieverf deed hij zelden, en later beeldhouwer. Henriët was een humaan realist, die ondanks
zijn ‘revolutionaire’ houding op een gevoelige wijze
het volksleven wist weer te geven. Met zijn Rabelaisillustraties openbaarde zich een verbeeldingsleven,
een ruimtelijkheid en een humor, die zijn niveau
aanmerkelijk verhoogde. Het is jammer dat hij zijn
werk niet af had toen hij zijn einde vond tijdens het
geallieerde vergissings-bombardement van 3 mei
1945 op de Cap Arcona.’

Zelfportret van Henk Henriët uit 1932

Putten 1938
Schulden noopten Henriët in 1938 om van de
Lijnbaansgracht naar het Gelderse Putten te verhuizen.
Van 22 juli 1938 t/m 19 september 1939 woonde
Henriët in die plaats in een nieuw gebouwde boerderij, “Nieuw Spriel”- op het adres E 271, tegenwoordig:
Krachtighuizerkern 7 te Putten. In de boerenwoning

Ook in 1935 schrijft op 5 april van dat jaar een medewerker van de NRC in het geïllustreerde bijblad van
deze krant: ‘[…] in slechts enkele jaren blijkt Henriët
het van een omzichtig, als aarzelend vormgeven en
een nogal zwakke, weinig heldere expressie tot een
weliswaar nog altijd niet feilloze, maar althans enigermate zekere en min of meer doeltreffende, dus
in elk geval belangwekkende realisatie te hebben
gebracht.’
Op de najaarstentoonstelling
van “de Onafhankelijken” in
1938 in het Stedelijk Museum
was van Henriët een bijzondere
serie tekeningen te bewonderen. Deze uitblinkers waren
geïnspireerd op het boek Gargantua en Pantaguel van Rabelais (1494-1553). Andere op
deze tentoonstelling ingebrachte tekeningen van hem waren
onder meer een reeks prachtige boerenkoppen en
verder de dikke Grandmonsieur en zijn minnares
Garganelle bij een bras- en drinkpartij. De bijtende
spot en vaardige tekenstift tonen de werkelijke kunstenaar die Henriët was.
Dit wordt bevestigd in een ingezonden bericht in de
Zwolsche Courant van 24 maart 1938. Daarin schrijft
J.J.P. Valeton over de in het atelier van de bekende
Zwolse schilderes Stien Eelsing ingerichte expositie
van Henriët van onder meer kindertekeningen. De
tekeningen zijn van een bijzonder expressie. Heel
bijzonder was het initiatief van Eelsing om een deel
van de opbrengst te bestemmen voor de Kinderzorg

wilde geen boer wonen. De kinderen voelden zich
prima thuis in het Gelderse plaatsje. Ze bezochten de
plattelandsschool waar twee leraren ieder drie klassen
hadden. De meeste kinderen gingen van april tot oktober niet naar school, omdat zij hun ouders, die meestal
arme pachters waren, op het land moesten helpen. Het
onderwijs was overigens van dien aard dat de kinderen
Henriët zo achterop raakten, dat zij na hun verhuizing
uit Putten naar Amsterdam daar een klas werden teruggeplaatst. Het verblijf in Putten was voor Tonia een straf.
Ver van vrienden voelde ze zich er vaak eenzaam. Toen
in de herfst van 1939 Henk vaak afwezig was, kregen
ze geen krediet meer. Daardoor waren ze bijvoorbeeld
een week lang gedwongen alleen maar andijvie van het
veld te eten en voederbieten van het land te stelen. Toen
Tonia haar man over deze omstandigheden inlichtte,
verhuisde de familie weer naar Amsterdam, waar een
woning werd gevonden aan de Alexanderstraat 2 hs,
waarvan de huur tot de dood van Henriët door de lijs19
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tenfabrikant Kees Heijdenrijk werd betaald.
Rondom hun heen zagen ze hoe de Joden en dus ook
hun kinderen uit hun woningen werden weggehaald. In
de Alexanderstraat boden zij onderdak aan hen die zij op
dat adres konden verbergen. Tonia wees nooit iemand
de deur en wie wilde blijven eten of slapen kon rekenen op haar gastvrijheid. Een van de mensen die dit zo
ervoer was Hans Jongman. Hij kwam, uitgezonderd de
tijd dat hij moest onderduiken, praktisch iedere dag bij
het gezin over de vloer. Dat bleef hij zo doen, totdat hij
na de oorlog door een verkeerde penicillinebehandeling
op tweeëntwintigjarige leeftijd stierf.
De oorlogsjaren
Tijdens de Duitse bezetting raakte Henriët als vanzelf
snel en actief betrokken bij het kunstenaarsverzet. In
deze organisatie trok Henriët op met Frederik Jan van
Hall - de op 8 mei 1899 in Midden-Java geboren voortrekker van deze verzetsgroepering. Na een traditionele
(handels)-scholing, koos Frits - die een volle neef was
van de Amsterdamse Van Halls, Gijs en Walraven, de
bankiers van het verzet - echter zijn eigen weg: de beeldhouwklas van professor J. Bronner aan de Rijksacademie
van Amsterdam. De in het kunstenaarsverzet uitmondende relatie tussen de familie Henriët en Van Hall had
zijn wortels in de vooroorlogse vriendschappen en verstandhoudingen en liep via de kunst en de politiek.

Behalve dat er hartstochtelijk werd feestgevierd in de
crisisjaren, is er ook met hartstocht van alles georganiseerd om de natie wakker te schudden voor het
dreigende fascisme. De Henriëts waren, in crisisjaren
en oorlogstijd, een onderdeel van het linkse culturele
circuit. Ad Windig, die door Frits van Hall werd bekeerd tot het communisme, raakte via Van Hall bevriend met Henriët. Ad Windig: ‘Frits van Hall drukte
zich tijdens gesprekken in prachtige aristocratische
bewoordingen uit over het communisme. Henriët
was meer recht toe recht aan, van: je bent communist of niet.’
De kunstenaars die niet voor de Kultuurkamer hadden
willen tekenen, mochten hun werk niet exposeren. Het
was Van Hall die voor de ﬁnanciële ondersteuning van
weigerende kunstenaars de eerste contacten legde met
bankiers en zakenlieden en begon met het organiseren
van clandestiene tentoonstellingen op particuliere adressen. Als koerier van het steunfonds liep hij in augustus 1943 in de val. Na tien weken gevangenis aan de
Weteringschans volgden de kampen Vught, Dachau en
Auschwitz. Tot aan Dachau is het hem gelukt reliëfjes te
maken, alsof hij zichzelf en anderen uit klassieke schoonheid kracht wilde laten putten. Tijdens het Russische
offensief in januari 1945 werden de gevangenen door
hun bewakers westwaarts gedreven. Uitvallers werden
zonder pardon neergeschoten – zo ook Frits van Hall.
De echtgenote van een van zijn Hattemse neven, de
energieke Hilda van Hall, nam het werk over. Hilda, zelf
kunstenares, stelde met haar activiteiten kunstenaars in
staat om via een niet openbaar circuit werk van zichzelf
te verkopen.
20

Om zijn politieke prenten werd Henriët vanaf het begin
van de bezetting gezocht door de Duitsers. Henriët weigerde zich echter te verstoppen en bleef actief binnen
het verzet. Tussendoor, zo bewijzen de op naam en
adres gestelde visaktes, bleef hij met zijn vrienden vissen. Hij hielp Joden en politiek vervolgden waar hij kon
en zorgde voor de benodigde papieren en voor onderduikadressen, verspreidde wapens en onderhield koeriersdiensten tussen Amsterdam-Putten en Zwolle enz.
Daarvoor onderhield hij onder meer contacten met de
door beeldhouwer Gerrit van der Veen en drukker Frans
Duwaer opgerichte Persoonsbewijzencentrale (P.B.C.)
en met de verzetsgroep rond Arie Jansma en verzetsman
J.J. Dankaart.
Henriët weigerde lid te worden van de Kultuurkamer. Dit
instituut werd naar het voorbeeld van de Kulturkammer
van Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels, formeel op 25 november 1941 door de Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche Gebied, Seyss Inquart,
in het leven geroepen. Het was een instrument van
de bezetter om kunstenaars - schrijvers, beeldend
kunstenaars, architecten, toneelspelers, muzikanten of
podiumartiesten – in de pas te laten lopen van de
“Nieuwe Orde”, en om Joden uit het culturele leven te
verwijderen. Iedereen die weigerde lid te worden, mocht
niet meer werken. Ook heeft Henriët meegewerkt aan
het organiseren van clandestiene tentoonstellingen uit
Twente en Arnhem. Daarbij verkocht hij werk van en
voor zijn collega-kunstenaars.
Ondanks zijn verzetswerk voelde Henriët zich geen held.
Hoewel hij tegenover Ger Gerrits, aan wie hij een tekening van Tonia schonk, regelmatig zijn angst uitte om
doodgeschoten te worden, twijfelde Henriët nimmer.
Soms ging hij wel eens wat zorgeloos te werk, waardoor hij zijn vrienden doodsangsten bezorgde. Henriët
was veel onderweg en wisselde vaak van adres om een
arrestatie te voorkomen. Wanneer het voor hem nodig
was om onder te duiken trof Tonia haar eigen voorzorgsmaatregelen. Heel bewust legde ze dan een uitgave van
‘Mein Kampf’ op tafel voor het geval het huis doorzocht
zou worden. Als dat gebeurde en de Duitsers naar
Henriët vroegen, zei Tonia in de deuropening tegen hen:
‘Hij komt er bij mij niet meer in’. Dat had het bedoelde
effect, want er werd dan nooit verder gezocht.
De inval bij Nel de Boer
In december 1942 deed de SD een inval in de huurwoning van Nel de Boer aan de Linnaeusparkweg 52 III.
Zij leefde daar met haar twee kinderen, voortgekomen
uit de buitenhuwelijkse samenleving die zij en Henriët
onderhielden. Rond middernacht forceerde een groep
van vier in burger geklede Nederlandse politiemensen en twee in uniform geklede Duitsers de voordeur.
Direct daarna rende het zestal door alle kamers en
vond in twee daarvan onderduikers. Op het tijdstip van
de overval, vermoedelijk een gevolg van verraad, was
namelijk niet alleen Henriët tijdelijk aanwezig, maar ook
twee in het pand clandestien verblijvende Joden; de op
dat moment één jaar bij Nel ondergedoken onderwij-
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zer Louis Hoepelman en de enige maanden bij haar
ondergedoken violist Jo Overste. Hoepelman en Overste
gingen wel eens het huis uit. Hoepelman voor zijn eigen
verzetswerk en Overste vanwege zijn werk als musicus.
Ook de maaltijden gebruikten zij wel eens op andere
adressen dan in de woning aan de Linnaeusparkweg.

Na ongeveer vier maanden verruilden de onderduikers,
hun woning aan de Linnaeusparkweg 52 III was door de
SD leeggehaald, het onderduikadres aan de Amstel voor
een leegstaand zomerhuisje aan de Schapendrift 12 in

De vrouw van Hoepelman en hun dochtertje - Louise
Steenhuis-Hoepelman – waren vlak voor de overval op
een ander adres ondergedoken. Mevrouw Hoepelman
en haar dochter Louise overleefden de oorlog. Louise
deed dat samen met 50 andere kinderen.

De tussen 1933 en december 1943 geboren 51 kinderen behoorden tot de zgn. “Onbekende Kinderen”.
Hun ouders waren in staat ze te laten onderduiken,
maar na verraden te zijn, werden ze individueel naar
Kamp Westerbork overgebracht. Op 13 december
1944 werden deze 51 kinderen naar Bergen-Belsen
getransporteerd. Van deze “Gruppe Unbekannte Kinder” bestaat een op 13 september 1944 gedateerde
transportlijst. Een dergelijke tweede lijst - bestemming Auschwitz - is gedateerd op 17 november
1944. Door een wonder werd de naam van dit kamp
echter doorgestreept en veranderd in Theresiënstadt.
Daar werd de groep kinderen in mei 1945 door de
Russen bevrijd. De kinderen werden zo goed mogelijk verzorgd door geïnterneerde Nederlandse vrouwen. De kinderen waren bij de Duitsers onbekend,
omdat zij alleen hun onderduiknaam wisten of nog
helemaal niet praatten. Na een in 1993 opgestarte
zoektocht zijn inmiddels 49 kinderen - hoewel niet
allemaal meer in leven - bekend. Om de herinnering
levend te houden en deze geschiedenis door te geven aan het nageslacht hebben de overlevenden een
het “Onbekende Kinderen Park” in Israël gesticht.
Zowel Louis Hoepelman, Jo Overste, als Henriët werden
afgevoerd. Henk, die naar de verklaring van Nel tijdelijk
op haar adres verbleef, werd overgebracht naar het
hoofdbureau van politie aan de Marnixstraat, de beide
Joden naar Westerbork. Later werden zij in Auschwitz
vergast.
Vanwege de heel jonge kinderen werd Nel niet meegenomen, maar wel verplicht in de woning achter te
blijven. Henriët, die in het bevolkingsregister niet op het
adres Linnaeusparkweg 52 III, maar op zijn eigen adres,
Alexanderstraat 2 hs, stond ingeschreven, werd waarschijnlijk alleen maar meegenomen, omdat hij toevallig
als man in de woning aanwezig was. De arrestatieploeg
had kennelijk niet in de gaten dat hij als verzetsman
werd gezocht. Kees Heijdenrijk - die als lijstenmaker en
kunsthandelaar ook Duitsers als klanten had - gelukte
het om Henriët vlot vrij te krijgen. Na het nog aanwezige
verzetsmateriaal verbrand te hebben, doken Nel en haar
kinderen onder bij fotograaf Cas Oorthuys en zijn vrouw
Lydie aan de Amstel 3. Henriët was nooit lang op één
adres, ook niet op onderduikadressen, en bleef zich ook
nu actief inzetten voor het verzet en was hij aldoor in het
land onderweg.

Schapendrift 12 te Blaricum

Blaricum. De bewoning werd om veiligheidsredenen
met toestemming van de Blaricumse burgemeester J.J.
Klaarenbeek niet in het gemeentelijke bevolkingsregister geregistreerd. Na het bekend worden van de dood
van Henriët getuigden Mr. E. Heldring - woonachtig
op Schapendrift 18, Blaricum, en Jan Musch – woonachtig op Raboes 23 te Laren, van hun medeleven aan
Nel de Boer. Beide heren getuigden respectievelijk op
23 december 1948 en op 24 december 1948 van de
samenwoning vanaf 1943 tot aan de arrestatie van de
kunstenaar van Henriët en Nel de Boer en de twee kinderen Marius en Adrienne. Opgemerkt moet worden dat
ook in dit tijdvak niet van een voortdurende samenleving
sprake was en ook in deze periode Henriët voortdurend
onderweg was.
In het najaar van 1944 hebben de onderduikers vanuit
hun achtertuin (Schapendrift 12) de vuurzee gadegeslagen van de verderop gelegen in brand geschoten
villa ‘t Pomphuis. Het betreft de woning annex atelier/
weverij van naaldkunstenares mevrouw M.G. (Truus)
van Krimpen, Eemnesserweg 24. De brand werd aangestoken als represaille voor het plunderen van de
woning van de NSB’er A. Regoort, waarschijnlijk op
Dolle Dinsdag. De tot de grond toe afgebrande woning
was een onderkomen van onderduikers en bovendien
waren er wapens en munitie opgeslagen. De brand vond
plaats op 8 september 1944 om 13.30 uur. De Duitsers
voerden de Joden af en bonden de eigenaren van de
villa aan de bomen vast, waarna deze moesten toekijken
hoe alles werd vernietigd. Net als op nr 12 vonden op
Schapendrift nr 14 eveneens Joodse en illegale onderduikers onderdak. Henriët kwam met veel geluk vrij,
maar weigerde ook daarna onder te duiken.
Op het laatst van de oorlog maakte Henriët voor zowel
het verzet, als het verzamelen van voedsel voor zijn gezin
diverse tochten in het land. Men kwam hem in weer en
wind overal tegen op een ﬁets zonder rubber banden.
21
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Zijn laatste tocht in december 1944 werd hem fataal.
In deze laatste maand van 1944 ging hij - na met zijn
gezin het Sinterklaasfeest te hebben gevierd - met zijn
zoon Wouter vanaf hun huisadres - Alexanderstraat 2
hs - voor een voedseltocht op een heren- en damesﬁets
onderweg naar Oldebroek op de Veluwe. Daar sliepen
ze in een hooiberg. Tonia had een zak met kinderkleren
meegegeven om die te kunnen ruilen voor etenswaar.
Op weg naar Putten nam Henriët allemaal achterafweggetjes om razzia’s te vermijden. Voorbij Nijkerk werden
Henriët en Wouter onverwacht aangehouden door een
Duitse soldaat met een geweer op zijn rug en een veldtelefoon aan zijn ﬁets. Henriët schrok vreselijk, maar de
Duitser zei: ‘Guten Tag, ich bin nicht böse. Gehen sie
mal weiter.’ Een uur later kwamen Henriët en Wouter op
vrijdag 14 december 1944 in Putten aan, waar Henriët
relaties onderhield met de illegaliteit. Henriët wilde
enkele mensen ontmoeten. Gerda, die bij de familie
Bazaan logeerde, had met kennissen afgesproken, dat
zij een Sansevieria voor hun raam zouden zetten als het
veilig was en van de vensterbank zouden verwijderen
als het onveilig was. Uit dit geheime teken kon Henriët
dan zijn conclusies trekken. Of er iets is misgegaan met
deze code, en zo ja, waardoor, is niet te achterhalen,
maar een feit is dat Henriët gewoon naar de woning van
de familie Tijssen onderweg ging.
Op de Garderenseweg 10 in Putten, het adres van de
familie Tijssen, was het post- en contactadres van de
illegaliteit gevestigd. De familie Tijssen had een belangrijk aandeel in deze illegale groep. Hoewel er geen direct
contact bestond tussen de familie Tijssen en Henriët,
kenden de betrokkenen elkaar van eerdere ontmoetingen, wanneer Henriët in Putten dan wel in de buurt van
deze plaats moest zijn.

In hoeverre Henriët op deze dag bij illegale werkzaamheden betrokken was, is niet meer na te gaan.
Wel is duidelijk dat hij met meerdere kunstenaars
omging. Zo onderhield hij contacten met de graﬁcus
en kunstschilder Johannes Bazaan. Bazaan woonde
vanaf 27 juni 1921 met zijn vrouw M.G.H. Broekema
in een door zijn schoonvader ontworpen huis aan
de Postweg no 41 te Putten. De woning was omgeven door een grote lap grond, een kostbaar bezit die
de familie jarenlang aardappelen, groenten, fruit en
bloemen opleverde.
In 1944 hadden zich na de bevrijding van België op de
Veluwe de manschappen van de Vlaamse SS samengetrokken. Het waren de leden van deze zeer beruchte
SS-eenheid, die op 14 december 1944 behalve Henriët, ook nog anderen personen uit Putten arresteerde.
Dat overkwam o.a. de koerierster Corry de Haan
en Jeanne Bosz, Piet Oosterbroek, de familie Tijssen met hun twee dochters, de broers Jannes en
Klaas Simon, Cornelis van den Broek, Willem van
Dijkhuizen en Steven van der Pol. Behalve uit Putten werden ook inwoners van het buurtschap Drie
opgepakt: Abraham Born en zijn zoon Evert, Bram
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Eikenhorsten en Herman Leus. De laatste werd in
de bunker te Drie gearresteerd en behoorde tot de
slachtoffers van de represaillemaatregelen, die naar
aanleiding van de aanslag op Rauter werden genomen. Herman Leus werd met 166 anderen bij de
Woeste Hoeve op 8 maart 1945 gefusilleerd.
Weduwe G. Tijssen verklaart: ‘Op 14 december 1944
kwam bij mij op doorreis naar Staphorst om eten
te halen de heer Henk Henriët met zijn zoon. Direct
contact in verband met illegaliteit hadden wij niet
met hem, hoewel het ons wel bekend was dat hij in
Amsterdam op behoorlijke wijze aan dat werk deelnam. Tengevolge van eerdere arrestaties, vond op
dien dag een overval ten mijnen huize plaats, ten gevolge waarvan ik, mijn beide dochters, commensaal
Schipper en de heer Henriët en zijn zoon het slachtoffer werden. Bovendien werden daarvan ook nog de
dupe een aan huis komende melkboer genaamd S.
Pol. Deze arrestaties waren het gevolg van door ons
verrichte illegale werkzaamheden tezamen met o.a.
den heer Oostenbroek, wonende De Leemkuil, Born
en gezin te Drie, gemeente Ermelo, alwaar een zender
was. Henriët werd vervoerd naar Ermelo, daarna naar
Apeldoorn, vervolgens naar Amersfoort en vandaar
getransporteerd naar Neuengamme. Alhoewel Henriët niet direct voor illegaal werk bij mij kwam, wil ik er
toch op wijzen dat zijn arrestatie wel een gevolg was
van illegaliteit door ons verricht. Aldus opgemaakt
door mevrouw G. Tijssen, wonende aan de Garderenseweg 10 te Putten op 18 juni 1948.
Arrestatie Putten
Toen Henriët en Wouter waren aangekomen bij de
woning van de familie Tijssen aan de Gardenseweg 10
te Putten en zij binnen waren, sloeg het nootlot toe. De
woning bleek “besmet” te zijn en in de gaten te worden
gehouden door de SS, die na vijf minuten de woning binnenviel en iedere aanwezige arresteerde. Behalve Henriët
en Wouter pakten de Duitsers ook melkman Van de Pol
op, die toevallig op dat moment in de woning aanwezig
was. De arrestanten werden naar Apeldoorn gebracht
en daar in de gevangenis met 11 personen in een driepersoons-cel opgesloten. Na drie dagen werd Henriët
met vijf andere gevangenen uit hun cel gehaald. Wouter
had een overjas van zijn vader aan die hij toen aan hem
teruggaf. Met twee overjassen aan werd Henriët vervolgens op last van de Sicherheitspolizei Apeldoorn op 19
december 1944 naar Kamp Amersfoort getransporteerd,
waar hij werd geregistreerd als politiek gevangene onder
het nummer 9603. Daar zat op dat moment zijn vriend
Theun de Vries al gevangen. Wouter bleef met vier
anderen opgesloten in de cel. Die gaven hem briefjes,
die Wouter - toen hij na enkele dagen werd vrijgelaten
- in zijn kleding mee naar buiten smokkelde. Vanuit de
Apeldoornse gevangenis ging hij vervolgens onderweg
naar Amsterdam. In Voorthuizen stapte Wouter van de
vrachtwagen af, waarna hij naar Putten liep.

Op 27 december belde hij daar - halfbevroren, in het
te korte broekje en te krappe jasje waarin hij eerder
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was gearresteerd - aan bij de familie Bazaan, waar
Gerda bij haar verloofde Jaap Bazaan logeerde. Na
een warm bad kwam hij weer op temperatuur en
hoorde Gerda als eerste iets van de gebeurtenissen
rond Henriët. De briefjes die zijn medegevangenen
aan Wouter meegaven, moesten zo snel mogelijk
worden bezorgd. Al de volgende dag ging Wouter terug naar Putten om daar zijn ﬁets op te halen bij het
huis van de familie Tijssen. Samen met Gerda ﬁetste
Wouter vervolgens naar de verschillende adressen,
waar zij de briefjes afgaven aan dankbare familieleden. Van hen kreeg het tweetal uit dank spek, brood,
tarwe en aardappelen mee. Met twee tassen vol
voedsel ﬁetste Wouter tenslotte terug naar Amsterdam. Gerda bleef in Putten.
Kamp Amersfoort
De eerder gearresteerde en in Kamp Amersfoort opgesloten auteur Theun de Vries ontfermde zich over
Henriët. De Vries, die na zijn verhuizing in 1937 naar
Amsterdam Henriët had leren kennen, zorgde er voor
dat de ondervoede Henriët wat extra te eten kreeg. Henk
werd in barak X ondergebracht.

Eind december 1944 schreef Henriët vanuit Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort op twee kleine
notitieblaadjes uit een agenda het volgende briefje
aan Tonia: Dag lief mens, het is zoals je merkt niet
erg best met onze tocht verloopen. Wij waren even
bij de petroleumvrouw aangegaan, omdat ik nog
wat dacht te kunnen ruilen en daar is iets gepasseerd. Plotseling huiszoeking enz., dus wij moesten
mee. Wout ook. Ik hoop dat jullie het nu zonder mij
kunnen stellen. Vraag in ieder geval het geld van Verduin, dan aan Jet van Eyk, en vraag vooral of Hoogendijk je helpen wil en Kees. Het spijt mij ontzettend
dat ik nu niet meer op voedsel uit kan gaan.
Laat Wout naar Roel en Stien gaan en blijven. Misschien een bij Hilda. Laat ook een boodschap in Laren brengen.
Ik vind het jammer nu alles zo moeilijk wordt dat ik
er niet bij ben om de levensmiddelen op pijl te houden. Ik geloof niet dat ik vrij kom, want ieder wordt
aan het werk gezet in Amersfoort of de IJssel. Nu
lieveling, ik eindig maar, ik weet toch verder niet dan
goeds voor jullie allemaal. De behandeling is hier
goed. Mocht jullie een oplossing weten te vinden in
enkele dagen om wat schoon ondergoed te sturen
en mijn winterjas waarin de voering tabak op een
handige manier verstoppen. Alles wat hier gebracht
wordt aan voedsel en toiletartikelen mag de gevangene hebben. Probeer ook een schetsboek maar ik
weet niet of dat lukt. Ook handdoek en zeep enz.
Nu moeder. Kees moet je maar bij alles helpen en
verder veel geluk met je verjaardag. Ik rol er verder
wel door, omhelsd van Henk.’
In een brief aan Tonia toont hij zijn menselijkheid. Hij
schrijft haar hoe na een ontvluchting de andere gevan-

genen op handen en voeten uren in de sneeuw hebben
moeten kruipen. Als hij aan deze gevolgen denkt, wil
hij niet bevrijd worden. Frans de kok zorgde ervoor dat
Henriët papier en potlood kreeg, waardoor hij snel kon
gaan tekenen. Frans, die voor niemand bang was, liet
zichzelf als eerste portretteren en ging met het portret
naar het SS-kamp. Henriët heeft na het portret van Frans
nog veel andere portretten gemaakt. Van zowel gevangenen, als Duitsers. Door het tekenen bloeide Henriët
helemaal op en genoot hij een zekere vrijheid. Hij moest
wel op appèl komen, maar kon verder gaan en staan
waar hij wilde. Soms werd hij in het SS-kamp geroepen
om daar een Duitser of een liefje van een van hen te
tekenen, maar dat werd hem door de overige gevangenen niet kwalijk genomen. Overleven was het enige
wat gold. Er is geprobeerd Henriët te bevrijden uit Kamp
Amersfoort. In eerste instantie wilde Arie Jansma Henriët
met valse papieren, een vervalst Entlassungsschei,n
uit het kamp krijgen. Tijdens de voorbereidingen werd
echter duidelijk dat Henk al naar elders was getransporteerd.

In een brief schrijft Ger Gerrits aan Theun de Vries:
[…] ‘Beste Theun de Vries, Jouw persoon is voor mij
onverbrekenlijk verbonden met de herinnering aan
Henk Henriët. Toen wij de ontvluchting uit het kamp
voorbereidden en ik er met Jaap Bot over sprak, gaf
hij te kennen dat de partij steun (C.P.N.) zou geven
mits ook jij bevrijd zou worden. Het begon met brieven binnen te smokkelen en je kent het verloop. Helaas is het met Henk toen mis gegaan, maar met
jou hebben we een rijke buit uit de klauwen van het
tuig weten te redden. Hoe rijk hebben wij kunnen
merken na de oorlog. De ophitsende ontplooiing van
je kunstenaarsschap en de buitengewone productiviteit. Ik wens je heel hartelijk geluk met de hoogste
onderscheiding op literair gebied in Nederland (de
PC-Hooftprijs 1962). Je zult nooit ridder in de Orde
van Oranje Nassau worden. Maar voor ons ben je
de ridder zonder vrees of blaam. Die niet een bloederig zwaard hanteert, maar de pen en het woord
als wapen weet te gebruiken. Onomkoopbaar, zoals
uit het weerwoord aan de minister bleek. Wij hebben
genoten. Ik wens je gezondheid en een lang strijdbaar leven toe.
De concepttekst van de brief is niet gedateerd en duidelijk ondertekend, maar is naar de volle overtuiging van de heer Henk Walst – neef van en eigenaar/
beheerder van het familiearchief Ger Gerrits - door
Ger Gerrits geschreven
Op 2 februari 1945 werd Henriët vanuit Amersfoort
naar Duitsland gedeporteerd. Henriët kwam in het
concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg terecht.
Het lag in een van de somberste en droefgeestigste
streken van Duitsland, in het ongezonde moerasland
langs de Elbe, ten zuidwesten van Hamburg. Een plek
waar niets dan eindeloze en grauwe eentonigheid
heerste. Medegevangenen in dit kamp, met wie hij tot
het laatst toe zijn brood deelde, waren vol lof over zijn
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De ondergang van de Cap Arcona
Op 20 april 1945 was het Engelse leger het kamp zo
dicht genaderd, dat de nazi’s het niet langer veilig oordeeldende gevangenen daar te laten. Besloten werd hen
af te voeren naar Lübeck. Daar aangekomen werden ze
binnen de boorden van de “Cap Arcona”, een gewezen
luxe passagiersschip, en in de ruimen van de vrachtschepen de “Athen” en de “Tielbeck” samengeperst, die
in de Lübeckse baai voor anker lagen. De bedoeling was
deze politieke gevangenen naar het neutrale Zweden
te transporteren om ze daar vrij te laten. In de bocht
van Lübeck lagen ook veel andere Duitse schepen, die
troepen en materiaal naar elders moesten overbrengen.
Nadat het grootste deel van deze schepen in de nacht
van 2 op 3 mei 1945 was vertrokken, werden ze verder
op hun route aangevallen door Engelse vliegtuigen en
voor een groot deel vernietigd. De drie gevangenenschepen waren achtergebleven op de plek waar zij eerder waren afgemeerd. Toen boven het vasteland grote
rookkolommen opstegen, wat duidde op de nadering
van Engelse tankcolonnes, besloten de gevangenen
op de schepen een opstand te organiseren, de Duitse
SS-bewaking te vernietigen en daarna met de bevrijders
contact te leggen.

zorgzame vriendschap. Zelfs hier, in het voorportaal
van de dood, heeft hij al of niet gedwongen tekeningen
gemaakt, waaronder portretten van zowel gevangenen,
als Duitsers. Volgens kenners waren de in het kamp
gemaakte portretten de beste. Helaas zijn er veel verloren gegaan.

Spoedig vielen de eerste bommen naast de “Cap Arcona”
in zee, direct gevolgd door salvo’s van de boordwapens.
Aan boord van het passagiersschip speelden zich onbeschrijfbare tonelen af. Een van de overlevenden was de
latere directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Hans
van Ketwich Verschuur. Om half drie in de middag zag
Van Ketwich Verschuur door de patrijspoort van zijn hut
opnieuw een eskader aankomen. Even later vielen de
eerste bommen voor de boeg van zijn schip in het water.
“Weg hier”, riep hij tegen zijn hutgenoten. Omdat hij bij
de Stoomvaart Maatschappij Nederland had gewerkt,
wist hij uit ervaring hoe schepen waren ingedeeld. Die
kennis kwam hem toen goed van pas. Zo snel hij kon,
klom hij naar het bovendek.
Toen het volgende eskader overkwam, troffen de bommen het schip midscheeps. Er brak brand uit en het
schip helde onmiddellijk zwaar over. Mensen en meubilair schoven naar de railing. Van Ketwich Verschuur zag
de paniek, meubilair werd overboord gesmeten om als
reddingsvlot te dienen, mensen sprongen overboord,
waarvan er velen werden getroffen en gedood door het
vallende meubilair, anderen verdronken in het ijskoude
water. De chaos was onbeschrijfelijk. Bommen vielen,
scherven en brokstukken vlogen in het rond, er werd
geschoten. Ook de “Thielbeck” werd getroffen, kapseisde en zonk onmiddellijk. Alle achtentwintighonderd
mensen die aan boord waren kwamen om.
Van Ketwich Verschuur wist ondertussen de brug van
het schip te bereiken, vandaar sprong hij op het ijzeren voordek, waarbij hij een voet beschadigde. Hij
kroop door het `kluisgat’ en liet zich vervolgens langs
de ketting zakken en in het water vallen, ver weg van
de wanhopige tonelen aan de zijkant van het schip.
Zo snel hij kon zwom hij weg van de “Cap Arcona”,
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waarop nog steeds duizenden voor hun leven vochten.
Er voeren twee `Schnellboten’ van de Kriegsmarine
rond om bemanningsleden en bewakers op te vissen.
Ondertussen schoten zij niet alleen op de overvliegende eskaders, maar ook op de in het water drijvende
gevangenen. Alleen drenkelingen die het geroep van
de Duitse bemanning van de Schnellboten in het Duits
beantwoordden, werden aan boord genomen. Zo ging
dat ook met Van Ketwich Verschuur. Toen een van de
boten in zijn buurt kwam, riep Hans in het Duits een
matroos aan, die hem vervolgens uit het water viste en
aan boord nam. De Cap Arcona maakte nu ook ﬂink
slagzij. Mensen zochten een plek op de naar bovengekeerde zijwand. Daar zaten ze niet lang: door de brand
die in het schip woedde, werd het dek warm, hun enige
uitweg was het ijskoude water.
De overlevenden werden aan land gebracht, waar zij
door auto’s van de marine werden opgehaald en naar
Neustadt overgebracht en werden daar ontvangen door
Engelsen, die kort tevoren in deze plaats waren aangekomen. Zo gebeurde dat ook Van Ketwich Verschuur.
Hans kreeg onmiddellijk warme kleding en dat ging heel
simpel. Een Duitse marineofﬁcier moest zijn warme
spullen afgeven tot en met zijn lange bontjas, die ten
overvloede met schapenbont was gevoerd. De man was
op weg naar het Oostfront. Ongeveer vierhonderd mensen van de Cap Arcona werden uit het water gehaald.
De schatting is dat tussen de acht- en tienduizend gevangenen zijn omgekomen, waaronder vele Hollanders. De
Neustadter Bucht werd een groot massagraf. De lijken
die aanspoelden of uit het water werden opgevist, zijn
begraven op het `Cap Arcona kerkhof’ in Neustadt.
Van Ketwich Verschuur heeft nog vergeefs gezocht
naar kameraden. In het marinehospitaal werd zijn voet
gegipst; als herinnering krijgt hij een grijze deken mee
waarop Kriegsmarine staat. Tot de dag dat hij en zijn
vrienden de beschikking kregen over een auto, maakte
Hans zich verdienstelijk als tolk. Op weg naar huis,
moesten ze bij het passeren van de grens bij Enschede
de auto achterlaten. Op 8 mei 1945 kwam hij aan in
Nijmegen. Een afschuwelijke reis van twee jaar en negen
maanden is ten einde. Wanneer hij jaren nadien met een
bevriende Engelse luchtvaartattaché over zijn ervaringen
praat, hoort deze hem aan, zwijgt even en zegt dan:
“I am the wingcommander that bombed your ship.”
Uit verklaringen van Engelse commandanten bleek dat
kon worden vastgesteld dat de “Cap Arcona”, een groot
nieuw passagiersschip van 28.000 ton, toebehorend
aan de Hamburg-Amerikalijn, was aangezien voor een
troepentransportschip dat van de eerder gesignaleerde
concentratie schepen deel uitmaakte. Deze mening werd
nog eens versterkt doordat de Duitsers met hun afweergeschut het vuur op de vliegtuigen beantwoordden. Aan
boord bevonden zich omstreeks 8000 gevangenen. De
opvarenden van de “Athen”, die kort voor de aanval
naar binnen waren gevaren, konden met 2000 man
geheel worden gered. Van de beide andere schepen, die
na elkaar in de golven verdwenen, bedroeg het aantal
geredden niet meer dan 500 personen.

Ger Gerrits heeft nog met overlevenden van deze
ramp gesproken en ook zij waren onder de indruk
van het barmhartig optreden van Henriët. Ook hier
deelde hij elke kruimel brood en gaf hij zijn muts aan
een zieke kameraad die er geen had.
Middels een op 28 februari 1948 gedateerde brief
van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode
Kruis, maakte de plaatsvervangende directeur van
het Nederlandse Rode Kruis, J. van de Vosse, aan
mevrouw G.A. Henriët-Sluyter, (Alexanderstraat 2 hs,
Amsterdam), bekend dat: ‘tot mijn leedwezen rust
op mij de plicht u mede te deen, zij het wellicht ten
overvloede, dat bij mijn Bureau volgens getuigenverklaringen van de Heer J.H. van Bork, Da Costakade
91 II te Amsterdam en de Heer H.P.J. van Ketwich
Verschuur, Directeur Generaal van het Nederlandse
Rode Kruis, het ofﬁciële overlijdensbericht is binnengekomen van Hendricus Antonius Henriët. Geboren
op 12 juli 1903 te Amsterdam. Het verscheiden heeft
plaatsgevonden op 3 mei 1945 bij de scheepsramp
van de “Cap Arcona” in de Lübeckerbocht.
Tonia’s café
Tonia Sluyter-Henriët kwam in 1945 even berooid de
oorlog uit als ze die was ingegaan. Via een vriend bij het
militair gezag kreeg ze de kans een café te beginnen.
Het was het in beslag genomen en gesloten voormalige
NSB-café “het Stadslicht”aan de Reguliersdwarsstraat
103. Met hulp van de bij haar ondergedoken jongen
Herman Swalef wist ze het per 21 september 1945
geopende etablissement in korte tijd zeer populair te
maken. Onbekend is wie het café omdoopte in “Het
Nutteloos Verzet” en wat die naamgeving symboliseerde, maar in de wandeling werd de kroeg gewoon Tonia
genoemd.
Tonia werd in de nazomer een trendy gelegenheid, een
woord dat toen nog niet bestond. Behalve dat het een
nieuwe uitgaansgelegenheid was, droeg ook de bekende naam van Tonia aan het succes bij. Maar bovenal
was het Tonia zelf die er garant voor stond dat het iedere
avond feest was. Iedereen had de grootste lol bij Tonia,
het leven was weer begonnen! Tonia was er voor de
sfeer en de conversatie. Ander werk had ze de pest aan.
Om de vaat liep ze heen, de kas opmaken deed ze niet,
ze had niet eens een portemonnee. Inkopen deed ze
evenmin en de bestellingen werden door Swalef opgenomen en rondgebracht. Er werd met mate gedronken,
de schaarste was nog enorm. Meestal werd er maar één
borreltje geschonken en bleef het verder bij bier en limonade. Voor een luttel bedrag serveerde Tonia zelfs een
glas water. Kofﬁesurrogaat werd geschonken in kopjes
die de klanten zelf van thuis meenamen, aardewerk was
evenmin voorhanden.
Op alle muren waren met houtskool, zwart of wit krijt
niet onvakkundige tekeningen aangebracht: beesten,
wangedrochten, moffen, maar alles zo wild en terloops
dat de sigarettenrook voldoende scheen om de scheppingen weer uit te wissen. Op de leestafel lagen progressieve bladen zoals de Vrije Katheder, waar Tonia in
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adverteerde. Tonia werd niet alleen de stamkroeg van
kunstenaars en mensen als Jan de Cler, later bekend om
het lied Hup Holland Hup, beeldhouwer Huib van Lith,
de piepjonge schilder Jan Sierhuis, de schrijvers Theun
de Vries en Kees Kelk, de ontwerper Jan Bons en zijn
vrouw Noor Dekker, maar ook van studenten, van jongeren die allemaal links en vol verwachting waren.
Na sluitingstijd zetten de beste vrienden het feest voort
in de woning boven de zaak. Hennie, Leen en Suze herinneren zich nog hoe ze ’s nachts pannenkoeken bakten.
Uiteindelijk werd het café gesloten om redenen die door
elkaar heen lopen. Bij een controle zouden agenten door
beschonken klanten zijn lastiggevallen in hun taakuitoefening en ook zou de zaak bezocht zijn door elkaar kussende mannen… In zijn roman Bevrijdingsfeest schrijft
Simon Vestdijk dat de ‘tegennatuurlijke ontucht’ aanleiding was tot sluiting van de zaak. Ook Tonia noemde
dat later als oorzaak en sommige bezoekers herinneren
zich dat nog net zo. Hoe dan ook, Tonia werd op 30
oktober 1945 ontslagen door de Stichting tot Beheer van
Horecabedrijven. Het roemruchte café heeft slechts twee
maanden bestaan. Later vond Tonia werk als kostuummaakster in de Stadsschouwburg, waarna ze al vrij snel
een verzetspensioen zou krijgen.
Hoe het aﬂiep met Gerard Sluyter
Na een levenlang geploeterd te hebben als kunstschilder, werd hij na aﬂoop van de oorlog geconfronteerd
met twee jonge kunstenaars van toen. De ene die bij
toen hem thuis over de vloer kwam, was een type die
graag interessant zat te doen, doorlopend op papiertjes
zat te krabbelen en een oogje had op zijn dochter Sylvia:
Lambertus Zwaanswijk, ofwel de dichter Lucebert. De
andere was een plat pratende Dapperbuurter die vertelde dat hij schilder was. Net als Gerard, maar dan anders.
Hij pleurde gewoon wat verf op een doek en ging op een
dag gewoon met Gerards tien jaar jongere dochter Tonia
naar Parijs: Karel Appel. Na daarover aan de beeldhouwer Karel Kneulman advies te hebben gevraagd, begon
Appel in 1947 met beeldhouwen. Tijdgenoten van Appel
noemden diens producten echter geen beeldhouwwerken. Appel verzamelde allerlei afval, sloopte zelfs de
houten luiken van zijn ramen en de haak van de hijsbalk
van zijn zolderkamer. Van dat hout, een bezemsteel en
een stofzuigerslang maakte hij het werk Drift op Zolder.
Met rode en zwarte verf bracht hij de vorm van een
hoofd en ogen aan. In deze periode leefde Appel samen
met Tony Sluyter.

Over dit werk zou Lucebert in zijn bundel uit 1974
schrijven:
tussen ladingen zakspiegeltjes zeepbellen
bakpoeder
kurken schuimspaan en parapluus krijt messen
speelgoedautoos tuinsproeier pijpewissers
newtonringen
akademische busten geprepareerde darmen
limonaderietjes
ontlok je aan het leven al de elkaar omarmende
en elkaar verscheurende kleuren
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Het succes van de twee jonge lieden, die binnen de
kortste keren exposeerden in het Stedelijk Museum
en exposities hadden over heel de wereld, was wrang
voor Gerard. Hij had zelf zijn leven lang geploeterd en
gevochten voor erkenning, maar zo’n bekendheid nimmer verworven. Ondanks dit gegeven bleef Gerard z’n
hele leven doorgaan zoals hij dat altijd al deed.
Eerbetoon aan Henk Henriët
In 1946 vond er in het Stedelijk Museum te Amsterdam
een tentoonstelling plaats van het werk van Henriët.
De expositie werd op 17 mei geopend door zijn vriend
Ger Gerrits die een zeer bewogen toespraak hield.
In de Jordaan op de hoek van de Marnixstraat en de
Westerstraat staat het beeld Volksvrouw, waarvoor zijn
vrouw Tonia heeft geposeerd. Een jonge vrouw met
de armen over elkaar geslagen - het haar kort op het
voorhoofd en van achteren tot op de schouders - tot
heuphoogte in brons, gekleed in een jurk met korte
mouwen en een ronde, liggende kraag. Ook werd er
in Amsterdam-West ter herinnering aan Henriët een
straat naar hem genoemd. Dat gebeurde op 3 mei 1991
met de onthulling van een nieuw straatnaambord met
daarop de naam van de kunstenaar.
Op 6 december 2006 werden aan zowel Henk Henriët,
als Nel de Boer postuum de Yad Vashem-onderscheiding
toegekend. Tijdens de plechtigheid namen de aanvragers van de onderscheiding - Adrienne en Marius
Henriët - de kinderen van Nel de Boer en Henk Henriët,
de decoratie in ontvangst.

Yad Vashem. De tekst is er een die voorkomt in het
bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 56 vers 5 en betekent:
“Ik zal u binnen Mijn muren een naam geven en een
plaats.” Nadat in 1946, ook in Jeruzalem, een klein
groepje vrijwilligers de aanzet had gegeven, is in 1953,
vijf jaar na de stichting van de staat, in het Israëlische parlement - de Knesset - een wet aangenomen
die inhield dat een onafhankelijk werkend nationaal
onderzoek instituut zou moeten worden opgericht.
De taak die dit centrum kreeg toebedeeld, hield in:
de herinnering aan de Shoa (Holocaust) levend te
houden, de slachtoffers van die ramp te herdenken
en bovendien de gehele catastrofe te documenteren
en archiveren. De aldus geaccumuleerde kennis diende toegankelijk te zijn en moest worden gebruikt
om de mensheid en met name de jeugd op de hoogte
te brengen van de details van deze grote ramp, met
het oogmerk duidelijk te, maken dat een dergelijk
onheil het mensdom nooit meer zou mogen overkomen. Het educatieve element is dan ook een van
de belangrijkste pijlers van Yad Vashem. Behalve
herdenken, archiveren en lesgeven aan studenten
over de gehele wereld, heeft Yad Vashem nog een
uiterst belangrijke opdracht: het eren van niet-Joden
die in de periode 1939-1945 belangeloos en dikwijls
met gevaar voor eigen leven, Joden hebben gered.
Hun wordt in een indrukwekkende ceremonie de titel RECHTVAARDIGE ONDER DE VOLKEN verleend,
de hoogste onderscheiding die de staat Israël kent.
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In totaal is deze ere-titel aan ruim 11.000 mensen
verleend, waaronder aan ongeveer 4.200 mensen
in ons land. Naast het uitgebreide Yad Vashem complex in Jeruzalem, zijn in een groot aantal landen,
waaronder Nederland, Vrienden organisaties aktief
die tot doel hebben fondsen voor Yad Vashem te
werven en het instituut in het buitenland anderszins
bij te staan. Een van de taken van onze Nederlandse
stichting is het assisteren van de Israëlische ambassade bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren
van bovengenoemde plechtigheden. (tekst J.H.
Levy)
Tentoonstelling Henk Henriët
Enkele jaren nadat in 1946 bij de uitgeverij Republiek
der Letteren van Henk Henriët een levensbeschrijving
verscheen van de hand van Theun de Vries met een
inleiding van prof.dr J. Q. van Regteren Altena, werd er
in een van de weinige huizen die de architect/kunstenaar
Karel de Bazel in Arnhem bouwde een tentoonstelling
gehouden van werk van Henk Henriët. Door vrienden
was een grote en fraaie collectie tekeningen, aangevuld
met enig plastiek, bijeengebracht. De opening van de
expositie werd ingeleid door A. M. Hammermacher.
Henk Henriët typeerde hij als een van de vruchtbaarste werkers die de moderne Nederlandse kunst heeft

gekend; hij was een persoonlijk en groot talent en zijn
ontijdige dood heeft ons beroofd van een der begaafdste
Nederlandse tekenaars uit de laatste halve eeuw. Henriët
heeft waarschijnlijk dit einde voorvoeld, want er bestaat
in zijn nalatenschap een tekening, waarop hij zichzelf
heeft uitgebeeld, zwevend boven het water, waarvoor
hij een panische angst koesterde. Aan de aanbeveling
die Hammermacher destijds deed, om het geheel van
zijn werk niet te laten versnipperen en waar mogelijk
bijeen brengen, is gehoor gegeven. De volgende musea
hebben werk van Henriët in huis of zijn daarover in
onderhandeling: het Museum voor Moderne Kunst te
Arnhem, het Joods Historisch Museum, het Museum
Beelden aan Zee te Scheveningen, het Teyler Museum
te Haarlem, het Rijksmuseum te Amsterdam en het
Toneelmuseum te Amsterdam. Het leven van Henriët en
de ontwikkeling van zijn talent is dan wel veel te vroeg
afgebroken, maar zijn oeuvre blijft zo met zorg en overzichtelijk in stand.
Zijn nakomelingen verging het als de meesten. Iedereen
waaierde uit en leefde met zijn of haar eigen besognes
voort. Maar waar en met wie dat ook was, de eigen
en gezamenlijke jeugdervaringen hebben ieders leven
gedragen, voortgestuwd en vormgegeven. Zoals dat
gaat met alle kinderen voorbij de jaren van hun jeugd.
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Een tekening van Henk Henriët…een gipsen
model…
via Ger Gerrits en van Henk Walst respectievelijk Heleen Harder-Henriët naar de gedenkplaats Kamp Amersfoort.

Op een dag portretteerde Henk Henriët zijn vrouw Tonia.
Niet alleen zij was hem dierbaar, zo beleefde Henriët
ook zijn vriend Ger Gerrits, schilder en lithograaf, aan
wie hij op een zeker moment het portret van zijn vrouw
schonk.
Na het overlijden van Gerrits nam zijn neef - de heer
Henk Walst - het beheer van diens nalatenschap op zich.
Walst werd gegrepen door het veelzijdige oeuvre van
zijn oom, bij wie hij als jongen al over de vloer kwam,
en is zich gaan verdiepen in het leven van Gerrits en de
periode waarin deze werkte. Dit heeft geresulteerd in de
oprichting van een stichting, die voor de kunstwerken
een goede bestemming zoekt.
In het infobulletin van deze maand schreef redacteur
Kreuning een artikel over Henk Henriët. Aanleiding
voor de heer Walst om de gedenkplaats het portret van
Tonia te schenken wat Henriët ooit aan Gerrits schonk.
Een door de Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort zeer gewaardeerd gebaar!
Ger Gerrits, de in 1893 in Nieuwer-Amstel geboren zoon
van een diamantwerker, heeft onder kenners nog steeds
een grote naam. Van huis uit werd hij gestimuleerd zijn
talent te ontwikkelen. Daarom trad hij al op 15-jarige
leeftijd in dienst bij een drukkerij annex reclamebureau
te Amsterdam om zich daar in het vak van lithograaf
te bekwamen. Verder volgde hij in eigen tijd teken- en
schilderlessen en exposeerde hij op enkele tentoonstellingen. In zijn ontwikkeling werd hij almaar soberder en
meer gestileerd. In 1956 zegt hij in een interview: “Ik
experimenteer steeds en neem voor mezelf de vrijheid
te veranderen wanneer ik mij daartoe innerlijk geroepen
voel.”
Behalve dat hij een belangrijke ﬁguur was in de kunstwereld, had hij ook een vooraanstaande plaats in de illegaliteit. Na de Duitse inval was Gerrits één van de oprichters
van de Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars
(NOK). De NOK werd gesticht om de plannen voor het
instellen van een Kultuurkamer te dwarsbomen. Toen de
Kultuurkamer in1941 toch werd opgericht, ging Gerrits
onder de schuilnaam Portheine in het kunstenaarsverzet. Hij behoorde tot de Amsterdam Groep waarvan
ook Gerrit van der Veen en Willem Sandberg lid waren.
Met leden van deze groep legde hij in de oorlog de
fundamenten voor de kort na de bevrijding opgerichte
Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars.
Na het vertrek van de bezetters heeft Gerrits tevens de
BBK (Beheer Beeldende Kunstenaarsregeling) opgericht en de vakgroepen Nederlandse Vereniging van
Kunstschilders en de Kring van Graﬁci en Tekenaars.
In 1955 behoorde Gerrits tot de ondertekenaars van het
oprichtingsmanifest van de Liga Nieuw, Beelden, waar
veel leden van Creatie, Vrij Beelden en ook COBRA lid
van werden. De Liga kreeg grote invloed op het gezicht
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van het naoorlogse Nederland, omdat deze zich grote
mate bezig hield met de integratie vat architectuur en
kunst. Tot zijn dood is Gerrits lid gebleven van de Liga,
waarvan hij verscheidene jaren bestuurslid was. In 1965
stierf Ger Gerrits op71–jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij liet een groot en bijzondes veelzijdig oeuvre
achter. (PP) Literatuur: E. van Dooren -Ger Gerrits.
Gemeentemuseum Arnhem. 1993

Behalve de schenking van de heer Walst, schonk ook
mw. Heleen Harders – Henriët, dochter van Henk Henriët
de stichting een kunstwerk. Het betreft het door Henriët
vervaardigde (gipsen gietmodel) van de kop van Roelof
Frankot (Meppel 25-10-1911 – Raalte 01-12-1984). Na
de lagere school ging Roelof in een drogisterij werken.
Daar ontwaakte zijn interesse voor de fotograﬁe. Om
zich daarin verder te bekwamen vertrok Frankot in 1928
naar Amsterdam. Na in Zwolle gedurende korte tijd een
fotozaak gedreven te hebben vestigde hij zich in 1931
opnieuw in de hoofdstad. Zonder hiervoor een opleiding
genoten te hebben, legde hij zich nu geheel toe op het
schilderen. Frankot, die acht jaar was getrouwd met
de schilderes Stien Eelsingh, zou zijn stijl verschillende
keren ingrijpend veranderen. Frankot leed onder sterk
ontwikkelde zelfkritiek. In zijn laatste jaren ruimde hij
een groot deel van zijn werk op. Literatuur: Roel H.SmitMulder, “Staphorst”. “
Beide schenkingen zijn een zeer waardevolle aanvulling
op het totaal van wat de Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort aan erfgoed beheert.
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Herdenkingen / bijeenkomsten enz.:
Het Kamp Amersfoort is met heel veel plaatsen verbonden. Dat komt tot uitdrukking in de veelheid van
herdenkingen, bijeenkomsten, boekpresentaties etc. die
van tijd tot tijd worden gehouden. Ook worden wel bijeenkomsten op andere locaties bijgewoond.
✶✶✶
Op 31 juli 2007 bracht kolonel J.C.L.Bolderman,
commandant van het Koninklijk Tehuis voor OudMilitairen en Museum Bronbeek een werkbezoek aan
de gedenkplaats. Bij Bronbeek komt ook het Indisch
Herinneringscentrum.
Op 14 augustus 2007 werd bij Bronbeek de overdracht
van de Indische nalatenschappen bijgewoond. Tot dan
toe had het Rode Kruis het beheer gehad over nalatenschappen van omgekomen landgenoten, waarvan geen
nabestaanden meer konden worden opgespoord. In
december 2005 was een soortgelijke overdracht bij de
gedenkplaats Kamp Amersfoort geweest.
Op 22 augustus 2007 bracht een delegatie van het
Instituut Defensieleergangen (hogere opleidingen defensie) een werkbezoek aan de gedenkplaats. De delegatie
bestaande uit kolonel (KLu) Blom (docent/documentalist), kapitein-luitenant ter zee Munnink (docent) en
dr.Van.Baarda (docent) van het instituut oriënteerden
zich over mogelijke gastlessen op locatie over ethiek en
ethische aspecten, toen en nu.
Op 25 augustus 2007 brachten bestuursleden van Rode
Kruis-afdelingen in gewest Eemland een werkbezoek
aan de gedenkplaats.
Op 24 september 2007 werd in samenwerking met
het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO-II-Heden een
landelijke dag voor gastsprekers georganiseerd bij de
gedenkplaats Kamp Amersfoort. In het kader van het
Voorlichtingsbeleid Herdenking WO II van het Ministerie
van VWS werden alle gastsprekers, aangesloten bij het
Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO-II-Heden gecertiﬁceerd. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan gastsprekers. Sommigen hebben de oorlog in Nederland
meegemaakt, anderen die in Indië. Ook veteranen uit
recente oorlogen en vredesmissies treden als gastspreker op. Voor deze gastsprekers worden er regelmatig
cursussen en studiedagen georganiseerd. Voor de eerste
keer werd er nu centraal een landelijke bijeenkomst bij
de gedenkplaats Kamp Amersfoort gehouden.
Na een welkomstwoord van directeur Cees Biezeveld
was er een inleiding van Esther Captain, thans medewerker ministerie VWS, over “De smaak van verlangen”.
Dit ging over de recepten die in de Indische vrouwenkampen werden samengesteld en opgeschreven. Het
bijzondere was dat tijden de lezing de hapjes waar het
over ging ook aan de aanwezigen werden aangeboden
om te proeven! Esmeralda Böhm van de NOS-afdeling

“Actueel” (vaak betrokken bij uitzendingen over de oorlog of veteranen) hield een inleiding over “De kunst van
het overdragen”. Er komt heel wat voor kijken voordat
een uitzending loopt zoals het moet en van de gewenste
documentatie is voorzien. Acteur Edwin de Vries (zoon
van de legendarische Rob de Vries) ging in op het
acteurswerk en de achtergrond van zijn vader.
Zanger en liedjesschrijver Maarten Peters bracht begeleid met een vleugel enkele gevoelige liederen ten
gehore, waarna mw. Nine Nooter van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei vertelde over het werk van het
comité aan de hand van de begrippen herdenken en
vieren. “Onze” Staatssecretaris van VW(elzijn)S, mw. dr.
Jet Bussemaker hield een toespraak over persoonlijke
achtergronden en gevoelens, alvorens zij overging tot de
uitreiking van de eerste certiﬁcaten. Daarna kregen alle
andere gastsprekers hun certiﬁcaat aangeboden. Alles
bij elkaar een drukke maar geslaagde bijeenkomst.
Zie het navolgende artikel: “Gastsprekers zouden overbodig moeten zijn!”.
Op 27 september 2007 kwam directeur Wilhelm Lange
van het Cap Arcona-museum in Neustadt in Holstein,
Duitsland, op bezoek met een vertegenwoordiger van
de Stichting Vriendenkring Neuengamme.
Op 29 september 2007 bracht de (weekeinde-)jaarvergadering van de Belangen Vereniging van Kleine Mensen
(in Nederland) een bezoek aan de gedenkplaats Kamp
Amersfoort waar na een inleiding van directeur Cees
Biezeveld een informatieve rondleiding werd gehouden. Deze werd besloten met een moment van herdenking, in het bijzonder van de slachtoffers onder de
kleine mensen, waarvan in Kamp Amersfoort de Joodse
Alexander Katan een voorbeeld was. *(zie deel 5 over
Joodse gevangenen in Kamp Amersfoort). Hierachter is
opgenomen:
Kamp Amersfoort, een klein groot kamp. Een groot
kamp voor kleine mensen.
Op 4 oktober 2007 bracht de driedaagse internationale conferentie die door de herinneringscentra voor
Amersfoort, Vught en Westerbork was georganiseerd
een middagbezoek aan de gedenkplaats. Voor degenen die reeds de terugreis hadden aanvaard een
misser, want door de mensen van de gebouwen- en
landschapsarchitectuur werden er beelden vertoond
en toelichting gegeven op de tot stand koming van de
huidige gebouwen en terreinen, de waarde daarvan,
de inbedding in het landschap, de problematiek van
de te maken keuzes toen, maar ook nu voor de zaken
waarin knopen moeten worden doorgehakt rondom de
komende uitbreidingen. Een zeer boeiende afsluiting
van de driedaagse bijeenkomst die in principe juist over
die materie ging.
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Op 8 oktober 2007 bracht kinderboekenschrijfster
Martine Letterie een oriënterend bezoek aan de gedenkplaats in verband met een voorjaar 2008 te verschijnen
kinderboek over een waar gebeurd verhaal, waarin
Kamp Amersfoort en Kamp Neuengamme aan de orde
komen. Begin 2008 volgen hierover meer gegevens!
Waarschijnlijk zal de presentatie van dat boek op de
gedenkplaats kunnen plaatsvinden.
Op 16 oktober 2007 werd met 35 personen te Austerlitz
(maar binnen de gemeente Woudenberg) de fusillade

van 15 gijzelaars op 16-10-1942 herdacht. Dit waren 3
gijzelaars uit de gevangenissen Haaren en Beekvliet, 12
uit Kamp Amersfoort. Deze herdenking wordt jaarlijks
georganiseerd door de Stichting Gijzelaars Beekvliet en
Haaren in samenwerking met de Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort en met medewerking van
de militaire autoriteiten. Een muzikant en een erepeloton
van de Nationale Reserve zorgden voor een bescheiden
maar welgemeend eerbetoon.

Gastsprekers zouden overbodig moeten zijn!
(toespraak ter gelegenheid van Landelijke Gastsprekerdag op 24 september 2007)

Voor de eerste keer een landelijke bijeenkomst
“Gastsprekersdag” uitgaande van het Landelijk
Coördinatiepunt Gastsprekers, waarin de landelijke
herinneringscentra elkaar vinden als intermediair naar
“Wie maar horen wil”, in het bijzonder de jongere
generaties. Hartelijk welkom, u allen die hierbij aanwezig bent. Een bijzonder hartelijk welkom aan u die
als gastspreker de maatschappij wil dienen, werk dat je
niet zomaar doet, werk dat je steeds confronteert met
dat wat je diep in je meedraagt.
Het luisteren naar een gastspreker, naar getuigen die
“het” hebben meegemaakt, maakt abstracte geschiedenis tot een levend en vooral menselijk gebeuren, waar je
als luisteraar al gauw meer van wilt weten. Gastsprekers
geven details die mensen (hopelijk) raken. Geven de
kleine bijzonderheden die afwijken van het grote geheel.
Een getal van oorlogsslachtoffers met enorm veel leed
gaat gauw langs je heen, maar dat ene persoonlijke verhaal blijft je lang, soms je hele leven bij.
U bent hier allen te gast bij de gedenkplaats Kamp
Amersfoort, het kamp dat als terreurinstrument van de
SD, de Sicherheitsdienst van de Duitse bezetting in de
jaren ‘40-‘45, werd gehanteerd bij de onderdrukking van
de Nederlandse bevolking. Een instrument dat ook een
deel van onze bevolking wegnam en diepe wonden sloeg
waarvan wij de littekens nog altijd voelen. Het feit dat er
hier geen plaats van gedenken, herdenken en waarschuwen (educatie) kwam heeft overlevenden, nabestaanden
en andere betrokkenen misschien wel het meeste kwaad
gedaan. Dat er pas vanaf 2000 een ontwikkeling is gekomen tot de huidige gedenkplaats heeft toch nog veel goed
gemaakt. Over dat Kamp Amersfoort is veel te zeggen, er
is nog veel te weinig algemeen bekend. Komt u daarvoor
nog eens terug. Want nu gaat het om de gastsprekers.
Als tegemoetkoming ga ik één getuige citeren. Misschien
hebben we daar nog wat aan.
Eén getuigenverklaring kan soms veel gevolgen hebben. 28 jaar lang werd hier doorgegeven dat een schilder, Laszlo Weiss, muurschilderingen op het kantoor
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van de kampcommandant had vervaardigd. Totdat
een spontaan contact met een bezoeker leidde tot
een nader onderzoek. Laszlo was nooit gevangene
in Kamp Amersfoort… Wat moet ik dan aan met de
verklaring van een andere oud-gevangene die gedetailleerd verhaalt over zijn assistentie bij het maken van die
muurschilderingen als hulpje van Laszlo? Controle op de
kwaliteit oral history blijft nodig.
Dat op het voormalige kampterrein naast een gevangenis en een landmachtkazerne ook nog eens een politieschool kwam kreeg van de oud-gevangenen destijds
geen waardering. Er zijn heel wat incidenten geweest
bij spontane bezoeken. De “zwarte” politie was “fout”.
Als dat maar vaak genoeg wordt gezegd, zegt iedereen
het vanzelf na. Geleerden schrijven er boeken over.
Soms krijg je het gevoel dat een vooroordeel in stand
gehouden wordt. Eén zinnetje springt er dan uit: Rauter
besloot honderden politiemensen als “Deutschfeindlich”
te ontslaan, te laten arresteren en op transport te stellen. Van de 35.000 ingeschreven gevangenen die het
Internationale Rode Kruis voor Kamp Amersfoort achterhaalde moeten er naar recente schatting een kleine
2.000 politieambtenaar / marechaussee zijn geweest.
Zeer velen zouden nooit terugkomen… Onverlet blijft
dat nazie-elementen in de politiedienst heel wat misdaden hebben gepleegd.
Dat ene verhaal, van die wat teruggetrokken bezoeker, Marinus Smit, zegt soms meer dan een dik boek.
Na wat kofﬁe in een vertrouwde omgeving kwam zijn
verhaal los. Op 12 en 13 oktober 1943 werden in het
gehele land politiefunctionarissen door de Duitse bezetters gearresteerd en samengebracht in het kamp Erica te
Ommen. Hij was op reis en werd onderweg getipt. Hij
zou onderduiken. Ik citeer:
“Onderweg, op het station Leeuwarden waar ik over
moest stappen, werd ik echter door twee Duitse veldgendarmen aangehouden en bij de Sicherheitdienst
afgeleverd. Daar werd mij medegedeeld, dat ik een
onbetrouwbare politieman was en men overhandigde
mij een door Rauter himself getekende ontslagbrief. Via
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de gevangenissen van Leeuwarden en Groningen kwam
ik tenslotte in het kamp Erica te Ommen terecht, waar ik
meerdere collega’s aantrof.
Op een van de eerste dagen in november 1943
werd deze groep, ongeveer 25 man, in zijn geheel
overgebracht naar het P.D.A. Onder hen bevond zich
ook hoofdinspecteur-korpschef Van Maartensdijk uit
Woerden die wij met algemene stemmen aanvaardden
als onze groepsleider.”
Kamp Amersfoort: honger, geweld, zware – vaak zinloze – arbeid. Wie er niets te doen had kon altijd nog
uren marscheren in een speciaal commando. Ik citeer
verder:
“ Het in de loop der tijd steeds groter wordende
“Marschierkommando” had met marcheren niets te
maken. Men slenterde traag om de appèlplaats heen.
Van Maartensdijk zei toen tegen Kotälla dat wij onder
marcheren iets heel anders verstonden, waarop deze
zei, dat wij dat dan maar eens aan hem moesten laten
zien. Daarop gaven wij een show van de wat ingewikkelde maar mooie marcheerﬁguren, zoals die toen nog
bij de Marechaussee in gebruik waren. Na een half uur
vond Van Maartensdijk het welletjes en meldde de groep
bij Kotälla af. Deze zei, dat hij voor ons wel ànder werk
zou zoeken. En aldus geschiedde.“
Men gaat de gevreesde Kotälla, de “Beul van Amersfoort”,
nog eens iets laten zien. Het maakt indruk en het levert
wat op: ander werk. Enkele zinnen, veel informatie over
het kampleven, over mensen onder elkaar. Ik citeer nog
verder:
“Op een dag ontstond er rumoer in het kamp omdat
één van de Duitse bewakers bij een gevangene, de
politieman Krijger, onder diens matras een dagboek
had gevonden. Krijger werd voor Kotälla geleid en die
plaatste hem in de Rozentuin. Van Maartensdijk wilde
bij Kotälla een goed woordje voor hem doen en vroeg
mij of ik met hem mee wilde gaan. We gingen dus
samen naar Kotälla en zeiden hem, dat Krijger zo’n
aardige, kalme, gezagsgetrouwe man was en dat er in
dat dagboek vast niet iets kwaads stond. Daar was het
de man ook niet naar volgens ons betoog. We vroegen
Kotälla of hij het dagboek gelezen had. Dat was niet
het geval. We verhoorden hem alsof hij de verdachte
was en wezen hem erop, dat er dus eigenlijk niets
gebeurd was. Kotälla dacht even na en liep toen naar
de Rozentuin. Wij liepen met hem mee. Daar stonden
wij dus tegenover Krijger, gescheiden door het prikkeldraadhek. Kotälla zei hem, dat hij eruit mocht als
hij zijn excuses aanbood. Krijger antwoordde:”Dat verdom ik”. Wij waren stomverbaasd en Kotälla dreigde uit
elkaar te springen. Van Maartensdijk greep onmiddellijk
in en ging tussen Kotälla en Krijger instaan. Hij bezwoer
Krijger zijn excuses aan te bieden. Maar het enige wat
Krijger zei, was: “Dat verdom ik”. Kotälla was verbijsterd en ging hevig tegen hem te keer. Ik kon hem niet
meer goed verstaan, maar er waren vele dreigementen
bij. Toen zei Krijger: “En toch verdom ik het.” Kotälla
was weer even stil. Toen riep hij:”Draus.” en liep weg.
Krijger ging het kamp weer in en ging, zonder ons een

blik waardig te keuren, naar zijn barak terug.
De onberekenbare beul Kotälla als verdachte verhoren,
het lef hebben tegen zijn handelen in te gaan stond gelijk
aan vragen om de doodstraf. En dan die onberekenbare
reactie aan het eind. Het zal nog lang duren voordat we
van Kotälla alles weten. Ik citeer verder:
“ In deze periode liep ik mijn eerste en enige pak slaag
op. Kotälla was de Duitser die het vaakst in het gevangenkamp kwam. Ik was al voor hem gewaarschuwd.
Toch vergat ik, toen hij mij passeerde, mijn petje af te
nemen. Hij riep: “Du verdamter Arschloch, du bekomst
zehn auf Arsch, und anständig!” De Duitser die deze straf
moest uitvoeren, was me genadig: hij sloeg niet op mijn
botten. Maar de striemen heb ik nog op mijn kont. “
Het ging nog maar om tien stokslagen, normaal was het
tarief vijfentwintig. De beul was genadig, maar de striemen zijn er anno nu nog… Minder zinnen, maar meer
informatie over de wreedheid in het kamp, de aantasting
van mensenrechten en menselijke waardigheid. Volgend
citaat:
“ In het radiocommando werd ik aan een apparaat
gezet, dat vooruit zorgvuldig was ingesteld en waarmee
ik de spoed aan moertjes moest draaien (de schroefdraad er op maken). Dat ging een poosje goed, maar
toen ik tenslotte in een stomme bui en afgestompt door
het ziekmakend eentonige werk toch aan de instelling
ging rommelen, bleek ineens dat de moertjes niet meer
op de rest pasten. Men kwam uiteraard al snel bij mij
terecht en hoewel ik luid en duidelijk verkondigde, dat
ik nergens met mijn handen aan was geweest, was
dit einde oefening. Voor de “sabotage” werd ik door
Kotälla veroordeeld tot het strafcommando. Dit commando bestond uit een aantal gevangenen dat een
grote wals moest voorttrekken aan touwen! En met die
wals moesten de in het kamp aanwezige niet verharde
wegen enigszins vlak gehouden worden. De daarbij
aanwezige bewakers waren om de een of andere reden
ook gestraft, dus nooit in een jofele bui. Daar vielen
veelvuldig harde klappen en menigeen is aan dit werk
gestorven. Aangezien ik geen martiaal ﬁguur heb, zakte
de moed ver in mijn (nieuwe) schoenen.

We liepen, of liever zeulden de wals van de werkplaatsen naar de uitgang en verder voor “Abteilung 3” (de
kampadministratie) langs. Plotseling stoof de commandant Oberscharführer Berg zijn kantoor uit, wees
op mij en riep:”Du, Polizist, austreten!” Ik wierp mijn
touw neer en meldde mij volgens de regels bij de kampcommandant. Deze zei, dat ik als “polizist” natuurlijk
kon typen, waarop ik antwoordde: “Sehr gut sogar,
Herr Oberscharführer.” “Drein”, zei hij. Ik liep achter
hem aan zijn kantoor binnen en werd overgedragen
aan een Nederlander, die Fokkema heette. Hij was de
“Geldverwalter” en had er bij Berg over geklaagd dat hij
veel te veel werk had en een hulpje nodig had. Dat werd
ik dus. De Geldverwaltung was een afdeling waar de
gevangenen bij aankomst hun geld moesten inleveren.
Dat werd op een kaartsysteem met Duitse Gründlichkeit
bijgehouden. Gevangenen konden ten laste van hun
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rekening bonnen kopen, waarmee men dan weer allerlei
kleinigheden kon kopen, zoals b.v. sigaretten, zeep e.d.
Het vreemde is, dat ik helemaal niet meer weet, bij wie
je die bonnen kon kopen; niet bij mij, voor zover ik mij
herinner. Ook weet ik niet meer, waar dat winkeltje was.
Er zitten zoveel gaten in mijn geheugen! “
Tot zover de citaten. “Er zitten zoveel gaten in mijn
geheugen” zei Smit. Hij is eerlijk, geeft zijn zwakheid toe.
Ik ken ook oorlogsgetroffenen die zijn gaan dwalen, die
belevenissen doorgeven die niet door onderzoeksresultaten kunnen worden gestaafd. Maar het ontluisterende
is, dat ze die vertelde belevenissen zelf als ware feiten
herbeleven. Als je dat ontdekt ervaar je zelf pijn…
Wie voor zich uit mijmert kan een hoop vertellen, maar
wie naar de schoolklas of een andere jeugdgroep gaat
om over ervaringen te vertellen zal kritisch moeten zijn,
vooral naar zichzelf. En wij allemaal naar elkaar en ook
moeten aanvaarden dat we dat zijn. Het is een goede
zaak, dat er gecertiﬁceerd wordt. Verheugend dat we om
die reden vandaag, hier, bij elkaar zijn.

Getuigenverklaringen, wat is hun waarde? Met het
citeren van ene spontaan ontvangen stuk persoonlijke
belevenissen heb ik iets mee willen geven van de historie van deze plek. De stukjes van de legpuzzel laten
herkennen waarmede we nog steeds bezig zijn. Stukjes
persoonlijk kampleven doorgegeven, doorspekt van
moed, beleid en trouw. Ook het geluk of zo u wilt de
voorzienigheid die in het leven een rol kan spelen, altijd
omringt met de vraag: Waarom die wel, die niet? Wij
kunnen dat antwoord nooit geven. Gastsprekers brengen als levende getuigen details van de geschiedenis die
niet in de grote boeken staan, die ons aanspreken, die
appelleren aan ons eigen mens-zijn. Is educatie niet ons
hoogste doel?
We kunnen vaststellen dat gastsprekers zoveel kunnen
inbrengen dat hun toehoorders ademloos aan de lippen
hangen. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Maar laat die
toehoorders zich ook maar eens bloot geven. Laat ze
maar eens duidelijk maken wat ze van de inbreng van
de gastspreker geleerd hebben, want eigenlijk zouden
gastsprekers overbodig moeten zijn!
Cees Biezeveld.

Kamp Amersfoort, een klein groot kamp.
Een groot kamp voor kleine mensen.
Speciaal voor de groep kleine mensen (uit respect
spreek ik niet van dwergen (afgeleid van dwerggroei),
van lilliputters (afgeleid van het ﬁctieve eiland Lilliput
uit Gullivers reizen van Jonathan Swift, het eiland waar
kleine mensen zouden wonen) verzorg ik graag de ontvangst en bijbehorende (passende) rondleiding. Welkom
leden van de BVKM, bezig met een jaarvergaderingweekeinde in Amersfoort.
In de Angelsaksische cultuur is dwerg (dwarf) geen
scheldwoord, al gaat men daar ook liever spreken van
kleine mensen (little people). Een dwerg wordt bijna
altijd in relatie tot vermaak gebracht: de clown in het
circus, de nar aan het hof van koningen, in de Afrikaanse
cultuur zien we ze eerder als spookachtige en angstige
ﬁguren met toverkracht, grote geesten. Dwergen dienden ook als vermaakobject bij het dwerggooien. In september 2002 bepaalde de commissie mensenrechten
van de VN dat dwergwerpen indruist tegen de menselijke waardigheid.
Kleine mensen kunnen groot zijn in daden, in gedachten. Wie of wat bepaald wat “groot” is? In de geschiedenis spreken we van de groten der aarde, bij de zeemacht
kenden we een groot-admiraal, of een groot-majoor,
maar het kon wel een klein mannetje zijn. Mensen
waren vroeger in het algemeen kleiner. In mijn dienst32

tijd was ik de langste van het bataljon, ik kan het nog
op foto´s van toen aanwijzen. Maar bij de open dagdemonstraties kon mijn vrouw bij het presenteren van
het geweer onder mijn arm staan… ze is maar net een
centimeter boven de BVKM-bovengrens! Tegenwoordig
kijk ik vaak omhoog tegen veel langere mensen, veelal
mannen, soms toch ook vrouwen. Wat moeten mensen
van beneden de 1.55 m dan veel omhoog kijken! “ Alle
zegen komt van boven “ zegt men wel in kerkelijke
kring, maar ik geloof niet dat kleine mensen dat altijd –
omringd door aardse invloeden – kunnen beamen.
Theaterman Louis Davids, wie kent hem nog, bracht
voor 1940 een lied met het refrein over degenen die de
dupe werden in deze wereld: dat is de kleine man, dat
is de kleine man, dat is de kleine man met zijn gewone
confectiepakje an… Het maakte daarbij niet uit of je letterlijk groot of klein was.
Hij was klein. Klein maar dapper. Eén van de kleine luiden. Iets kort en klein slaan. Een kopje kleiner maken.
Klein wild. Klein behandeld. Kleineren. Wat heeft de
Nederlandse taal toch een grootheid. Een grootheid
die ook de kleinheid van mensen kan bepalen. Want
zo´n 67 jaar geleden bestond er nog geen commissie
mensenrechten van de VN. De Volkenbond was strijdend onder gegaan in de wereld van geweld die we nu
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Tweede Wereldoorlog noemen. In Leeuwarden streed
Alexander Katan als kleine, kleine-man, om zijn economische en lijfelijke voortbestaan. Dat was moeilijk, want
omdat hij volgens de Duitse rassenwaan van die tijd, de
Neurenberger wetten samen met zijn vrouw als “Jood”
werd aangemerkt werd dit een ongelijke strijd. De eerste vijftien minuten van de documentaire “Dood spoor”
(NCRV, uitgezonden 14-05-2001) wordt deze tragedie
van het gezin Katan indringend in beeld gebracht, met
slechts één zinnetje: “Hij zat enkele maanden gevangen
in Kamp Amersfoort…” als verwijzing naar de gruwelheden hier.
Alexander Katan vocht voor een menswaardig bestaan,
maar het naziesysteem was onmenselijk. Hij voelde
zich geen Jood, wilde zich provocatief laten arresteren,
maar het Herrenvolk liet zich geen lesje lezen. Alexander
Katan droeg naar overtuiging geen Jodenster. Dat was
een ernstig vergrijp tegen de bezettingsvoorschriften!
Zoiets moest bestraft worden. Waarom duurde het
even voordat het zover was? Vermoedelijk viel er eerst
bij andere (meer welgestelde) Joodse burgers meer te
halen, daarna kwamen de gewone mensen wel. Als
crimineel (een Jood die de bezettingsregels overtrad)
kwam Alexander in “strafkamp” Amersfoort. Punt uit.
Niets meer. Waarom niet? Kent men de geschiedenis uit
eigen land niet? Is er zo weinig onderzoek naar gedaan?
Het is iets dat op deze plek nog zoveel bemerkt wordt.
Op deze locatie kwam het Nederlandse leger vanuit de
Amersfoortse kazernes al jarenlang velddienstoefeningen en sport doen, totdat in 1939 de dreiging van weer
een nieuwe wereldoorlog de bouw van een kamp nodig
maakte. Het bataljon infanterie dat er gelegerd werd
vocht ter verdediging van ons land aan de Grebbelinie,
langs het Valleikanaal aan de oostkant van Leusden.
Nederland moest zich overgeven, maar veel ofﬁcieren,
onderofﬁcieren en soldaten van toen konden niet in de
bezetting van ons land berusten. Zij begonnen spionage
en verzetsgroepen. Daar waren ze niet goed op voorbereid, want met de praktijken van de geheime politie, de
Sicherheitsdienst van de Nazi-bezetting, waren ze onvoldoende bekend. Vooral verraders uit ons eigen land
brachten veel verzetsmensen in de gevangenis en later
in het kamp hier. Er kwam censuur, maar ook illegale
bladen. De medewerkers werden zwaar vervolgd. De
geestelijke weerbaarheid werd gevoed door dominees,
pastoors, kapelaans, vakbondswerkers en politici. Ook
zij verdwenen in dit kamp.
Vele honderden kregen na een min of meer schijnproces
de doodstraf opgelegd. Daaronder waren veel militairen
uit de Nederlandse defensiegelederen. Het kruis achter
de schietbanen op het militair oefenterrein Leusderheide
getuigt daar nog van. Gelukkig heeft de gedenkplaats
Kamp Amersfoort daar samen met lokale vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie een taak bij.
Heel veel gevangenen (20.000) gingen vanaf deze plek
op transport naar kampen in het Duitse Rijk. Een groot
deel van hen betaalde de hoogte prijs voor hun verzet
tegen onderdrukking en aantasting van de elementaire
mensenrechten: zij stierven aan ontberingen of werden

domweg vermoord. Zo´n 9.000 gevangenen zaten hier
een straf van 3 tot 6 maanden kampstraf uit. Ze werden
vaak voor het leven getekend.
Bepaalde groepen hadden het extra zwaar: de Russische
krijgsgevangenen waren “Untermenschen”, ze werden
allemaal vermoord. Over het lot van zigeuners en woonwagenbewoners kunnen we kort zijn: als ze in het kamp
kwamen werden ze naar vernietigingskampen gestuurd,
als ze het al overleefden. Het slechte waren de Joodse
gevangenen af. Die moesten allemaal dood. Waarom
eigenlijk? Waar kwam die haat vandaan?
Wie Jood was en nog een ander etiket kreeg opgeplakt,
was nog slechter af. Inbreukplegers op de bezettingswetten: criminelen. Zwarthandelaren. Communisten.
Of Jood met bijzondere kenmerken: kleine mensen
bijvoorbeeld.
Maar wat weten daar nu van? Alexander Katan kwam
in Kamp Amersfoort. Wie heeft hem meegemaakt? Hoe
ging dat met zijn invalidenwagen? Moest hij op appel
verschijnen? Moest hij werken? Hij is er maanden
geweest. Was hij extra mikpunt? Werd hij als vermaak
ingezet?
Waarom weten we zo weinig? Bij navraag in Nederland
wordt je nergens wat wijzer over kleine mensen.
Niemand heeft gegevens tot nu toe. Zijn er meer kleine
mensen geweest? Wel weet ik van andere mensen met
een handicap. Wat ik er van gelezen heb is niet best. Het
getuigt van een volkomen gebrek aan respect voor de
mens, van een geheel afwezig zijn van ieder menselijk
gevoel. Hoe kon dat bij die kampbeulen, die anderzijds
zulke aardige en voor gezinsleden zulke zorgzame huisvaders waren? Welk proces brengt mensen in die toestand, want u gelooft toch ook niet dat de kampbeulen
met die voorbestemming in de wieg zijn gelegd, of toch
wel…. Omstandigheden?
In het boek “In ons hart waren we reuzen“ wordt gewag
gemaakt van het lot van kleine mensen uit Roemenië /
Hongarije. Hun kwaad was dat ze Joods waren, anders
niet. Ze worden opgepakt, gaan op transport en eindigen in Auschwitz onder de bijzondere zorg van dokter
Mengele, de oorlogsmisdadiger die nooit gepakt werd.
Wel hield hij onbezorgd skivakanties in Oostenrijk! In de
jaren ´50 kon dat nog zonder problemen. Even over uit
Zuid-Amerika. Geld is kennelijk macht….
Arthur Japin vond voor het boekenweekgeschenk 2006
inspiratie, onder andere in het voornoemde boek, om
over de kleine mensen te schrijven. Terug naar deze
plek, een les uit het verleden. Een les die doorgegeven
moet worden. Oud-gevangenen vragen wel of er bezoekers, of er ook jeugdigen komen? Als je “Ja!” zegt hoor je
vaak een diepe zucht. Gelukkig zeggen ze dan, dan heeft
het toch nog ergens voor gediend. Want als er bezoekers
komen en ze verdiepen zich in wat hier is geweest zullen ze gaan nadenken. Nadenken over de geschiedenis,
over hun eigen leven, over hun toekomst.
33
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Dat er dit jaar 50% meer bezoekers verwacht worden
geeft dan ook hoop….
Een bezoek aan de plaats hier laat ons stilstaan bij de
vraag: wie waren al die gevangenen toen? Waarom
waren ze gevangen, waarom werden ze vervolgd, voor
welke waarden stonden ze? Wat hebben ze voor ons
aan boodschappen achtergelaten, via de verhalen van
overlevenden die terugkeerden, via brieven aan huis,
ook afscheidsbrieven bij doodvonnissen. Vaak getuigen
die van een opdracht om te vechten voor een betere
wereld, te beginnen dicht bij huis. Ze bevatten oproepen
om geen haat te verspreiden, om de kinderen niet op te
voeden met een hekel aan Duitse mensen of zelfs maar
de Duitse taal. Makkelijker gewenst dan uitgevoerd.
Want veel slachtoffers en nabestaanden konden heel
veel jaren geen Duitse mensen ontmoeten of Duitse taal
die uitgesproken werd aanhoren. Nog zijn er mensen
die er niet tegen kunnen, zelfs 62 jaar na de bevrijding.
Hoe gaan wij om met anderen? Behandelen wij anderen
ook zoals wij zelf behandeld willen worden. Respecteren
we een andere huidskleur, een ander levensovertuiging,
een andere geaardheid, een lichamelijke, een geestelijke
afwijking?

Of ruimen we alles op wat niet van waarde is, en wie
bepaalt dan wat de waarde is?
Professor dr. Van Dantzig, overlevende van Amersfoort,
overlevende van Neuengamme zei hier twee jaar geleden: als er een denken ontstaat in de term van “we” en
“ze”, dan groeit er haat. Als dat niet doorbroken wordt,
komt van haat doodslag. Als die ontwikkeling niet doorbroken wordt komt er volkerenmoord. Een volkerenmoord komt niet uit de lucht vallen maar begint heel
klein, dichtbij.
We komen weer bij die ene vraag: Hoe gaan wij, klein of
groot, met de ander om?
Bij de rondleiding komt aan de orde: toen heette
het Kamp Amersfoort, twaalf jaar terug Omarska /
Srebrenica, drie jaar terug Abu Grahib. Hoe zal het morgen heten? Wat doen we er aan?
Kamp Amersfoort was van “ de grote drie “ qua aantal
en omvang van de barakken de kleinste, maar voor de
kleine mensen een heel groot kamp. Voor alle gevangenen voor wat betreft de ellende bijzonder groot en daar
deed lichaamslengte niet toe.

Cees Biezeveld.

Subsidies, lust of last?
Ondersteuning exploitatie:
Nadat op 28 maart 2000 onze stichting was opgericht en
van plan was beheersdiensten van de politieschool en
de gemeente Leusden over te nemen en nieuwe taken
(dienstverlening aan oud-gevangenen, nabestaanden
en andere oorlogsgetroffenen) te gaan verzorgen en
educatie aan jongeren te ontwikkelen, kwam de vraag
naar voren hoe dat te ﬁnancieren. Er was ondersteuning
voor gedenkplaatsen van “nationale betekenis”, maar
die aanwijzing voor “Amersfoort” mankeerde. Die is er
op initiatief van alle partijen in de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal op 30 november 2000 wel gekomen.
Daarna kon de stichting subsidie vragen onder overlegging van een activiteitenplan met begroting. Voor de ontwikkeling van de gedenkplaats en het monument Kamp
Amersfoort tot de huidige vorm is deze steun tot zegen
geweest. Zonder deze exploitatiesteun van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het
functioneren van de stichting + monument & gedenkplaats nu nog ondenkbaar. Hoe goed de inspanningen
voor eigen inkomsten ook zijn, ze wegen niet tegen de
overheidssteun op.
Projectsubsidies:
Naast ondersteuning van de exploitatie heeft het
Ministerie van VWS (De Minister, later de Staatssecretaris
van VWS) in de vorm van projectsubsidies een krachtige
impuls gegeven tot realisatie van het bezoekerscentrum
en het waardig maken van het omliggende terrein met
herstel van de gronden van het uitgestrekte monument
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(voormalige schietbaan met beeld). Het geheel trekt
waarderende belangstelling uit binnen- en buitenland
en kreeg in 2005 de regionale architectuurprijs. Ook op
educatief gebied was er aanvankelijk ondersteuning,
hoewel de stichting met medewerking van anderen veel
op eigen kracht heeft ontwikkeld, verhoudingsgewijs
met geringe kosten. Zonder de steun van het ministerie
van VWS was het bezoekerscentrum er niet gekomen.
Aanscherpingen:
De opzet en de snelle uitgroei van het werk voor de herinnering aan Kamp Amersfoort bracht soms een stroomversnelling mee die amper was bij te houden. Allerlei
verﬁjningen en verdiepingen kwamen aan de orde,
vooral ook op beheersgebied en de inrichting van de
organisatie. Was er aanvankelijk een klein groepje goedwillende vrijwilligers, thans is er sprake van een bedrijfsvorm met vaste en vrijwillige medewerkers (de laatste
nog het meest). Ontdekt werd ook dat het beheren van
het natuurgebied van het Nationaal Monument, gelegen
in een heuvelachtig terrein, allerlei speciﬁeke problemen
oplevert, vooral bij de opvang van hemelwater. De laatste jaren zijn er oplossingen bedacht voor dit waterprobleem. De gevolgen van een onweersbui waren meestal
rampzalig, nu vangen we dat technisch op, mede door
samenwerking in de omgeving. Wie rekent er op dat het
beheren van een Nationaal Monument ook waterhuishouding omvat?
Het onderhoud van zo´n kwetsbaar terrein met speciﬁe-
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ke natuur en een belading uit het verleden (zoek zijnde
oorlogsgraven) is lastig, arbeidsintensief en vergt een
gedegen onderhoudsplan: een planmatige aanpak per
jaar en een meerjarenplanning voor groot onderhoud.
Want paden, bosbestanden en taluds moeten systematisch in groot onderhoud om de boel te houden zoals
het is. Dat vergt onderhoud dat een normale exploitatie
overstijgt. Reserveringen zijn daarom nodig. Wat te denken van een subsidiegever die hiervoor uitvoerige plandocumentatie verlangt (elke boom is geschouwd) en na
aanreiking daarvan dat ter zijde legt en verwijst naar de
jaarlijkse exploitatie? Onbegrijpelijk! Zonde van alle tijd,
moeite en kosten.
Ontdekking erfgoed van de oorlog:
Eerlijk is eerlijk, een voordeel is geweest dat door deze
uitvoerige inventarisatie van het eigen en het aangrenzende terrein ontdekt is dat op aangrenzend voormalig
kampterrein (prijs gegeven aan de natuur) unieke sporen aanwezig zijn zoals loopgraven, een mitrailleursnest
van de kampbewaking, geschutsopstelling luchtafweergeschut (de 1e commandant verloor het leven door
een luchtaanval ontdekten we recent). Sporen die deels
overlopen in ons eigen “monument”. Ze konden alleen
de tijd overleven doordat voor het publiek de loop er uit
was: paden dichtgegroeid, overwoekering door braamstruiken enz. Ook de voormalige begraafplaats van
Kamp Amersfoort (van waar in 1951 de laatste slachtoffers werden overgebracht naar het ereveld Loenen) is
traceerbaar, maar helaas door prijsgeven aan de natuur
geheel overwoekerd.
Van het grote terrein van Kamp Amersfoort is maar heel
weinig bewaard gebleven. Bezoekers zouden graag wat
meer indrukken op willen doen. Meer visueel met dat
verleden bezig willen zijn. Feitelijk is er meer, maar niet
zichtbaar. De vraag kwam op: zouden we wat meer met
dat terrein mogen doen? Daarbij: het is het laatste stuk
origineel kampterrein dat nog geen andere bestemming
dan “natuur” heeft!
Planologische bedreigingen:
Na de recente ontwikkeling van het indrukwekkende
Nationaal Monument tot het huidige geheel zien we de
laatste tijd allerlei planologische bedreigingen ontstaan.
Het bosgebied aan de westzijde is in beeld voor de
vestiging van landhuizen, aan de noordzijde vertrekt het
bevriende Sinaïcentrum waarvan de gronden aan een
projectontwikkelaar zijn verkocht, aan de noordzijde is
ook het verouderde dierenasiel aanwezig dat roept om
renovatie en uitbreiding voor de groeiende taak in stadsgebied Amersfoort-Eemland. Aan de oostzijde is het
uitgroeiende architectenconcern DHV aanwezig dat geen
parkeerplek meer vrij heeft. Ook het voormalige kampterrein (barakken) ligt daar, waar de politieopleiding is
vertrokken. Het Korps Landelijke Politiediensten is er in
getrokken, een dienst die toch ook wat met dat terrein
wil gaan doen. Tussen ons kwetsbare maar stijlvolle
Nationaal Monument ligt aan de west en noordzijde
nog één bufferstrook natuur met de hiervoor genoemde
authentieke, unieke sporen.

Bureaucratische wanhoop:
Het toeval wil dat de gemeentegrens van Amersfoort
en Leusden pal door dit gebied loopt. De situatie aan
weerszijden van de grens is divers. In Amersfoort mocht
vroeger hoog gebouwd worden: stedelijk gebied. Net
over de grens was het Leusden, destijds plattelandsgemeente, laagbouw verplicht. Vandaag de dag is de
tegenstelling nog driester. Het pad langs de natuurbuffer
is de grens. Rechts van het pad is de grond gekocht door
een projectontwikkelaar, voor een prijs die het ergste
doet vermoeden… Links van het pad is de natuurbuffer en ons Nationaal Monument, deel uitmakende van
een stukje natuurgebied behorend tot de ecologische
hoofdstructuur van de provincie. Poeh! Aan de rand van
oprukkende verstedelijking (Amersfoort) moet de natuur
bewaakt worden. Niets mag, tenzij… Want de stedelingen moeten bij de natuur gebracht worden, moeten
dicht bij huis kunnen ontspannen, recreëren. Niets mag,
tenzij… Een begraafplaats overwoekerd met natuurlijk gegroeide berkenbomen, vogelkers, braamstruiken
en ander ongewenst spul heet “natuur” ook al is het
ontoegankelijk. In de jaren na de bevrijding was hout en
voedsel voor Nederland belangrijk. Men heeft toen de
door de werkcommando´s van Kamp Amersfoort kaal
gemaakte bossen omgezet in bouwland (nu golfterrein)
of productiebos (thans onrendabel). De grove den werd
uit houtnood gepland op de plaats waar daarvoor zorgvuldige eikenhakhoutcultures waren (en waar resten
van over zijn). Door het lozen van afval uit het kamp is
de bodem daar vermoedelijk overbemest: brandnetel
en bramen overwoekeren de bodem. Is dit nu de kostbare natuur die zo dringend beschermd moet worden?
Helaas voor ons, beste lezer, wel.
We hebben te maken met een bestemmingsplan, de
Boswet, de Natuurschoonwet en tal van uitvoeringsregels. Iedere boom die verdwijnt, moet worden gecompenseerd door het planten van bomen elders. Helaas is
er vrijwel geen compensatiegrond. En als die gevonden
wordt hangt daar een prijskaartje aan! In de nabijheid
zijn tientallen hectares bos gekapt om routes aan te
leggen naar het te realiseren ecoduct over de provinciale weg. Leg de burger dan maar eens uit dat die paar
bomen bij een gedenkplaats niet mogen verdwijnen
voor een mooi heideveldje met wandelpad. Een eindje
verder heeft men een vlinderzone door het buitengebied
aangelegd… Natuurhistorisch en cultuurhistorisch zou
ons plan voor enkele heideveldjes en herstel van eikenhakhoutcultures (die de bezetters roofden) toegejuicht
moeten worden.
Ruimtegebrek:
Uitbundige groei van de gedenkplaats brengt succesproblemen. Het bezoek neemt in 2007 met 50% (u leest
het goed) toe. De gidsengroep vermenigvuldigde, maar
de oppervlakte van het Nationaal Monument is nog
steeds de zelfde. Groepen die rondgeleid worden lopen
nu en dan letterlijk op elkaars hielen. Meer spreiden? Dat
doen we ook. Maar soms kun je een schoolgroep niet
splitsen. Je moet blij zijn met gemotiveerde bezoekers,
“Nee” betekent gauw: dan komen we niet meer. Er zijn
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ook andere groepen waarmee je al rondleidende onderweg tot discussie komt, waarmee je vorming bedrijft.
Dat heeft tijd, rust en vooral ruimte nodig. Soms komt
bezoek onaangekondigd ter plaatse. Wegsturen dan
maar? Dat kun je toch verantwoorden!
Er wordt zoveel geroepen in de maatschappij over
investeren in de vorming van de jeugd. Er dienen zich
geweldige uitdagingen aan (de feiten wijzen het uit), de
bezoekers komen uit eigen beweging, er is historisch
waardevol terrein in de natuurbuffer naast de deur…
Wat denkt u als lezer dan? Het zelfde als wij?

Een meervoudige oplossing?
Het benutten van de buffer met historisch voormalig
kampterrein, zeldzaam erfgoed uit “de oorlog”, zou
voor de educatieactiviteiten bruikbaar zijn (sporen zichtbaar maken, informatieborden, looproutes etc.) en de
benodigde ruimte-uitbreiding vormen. Hiermede zou dit
laatste unieke restant van erfgoed uit de oorlog gered
worden van de ondergang. Als het bos omgeploegd
wordt voor nieuwe aanplant “cultuur” is het voorbij.
Benutting van deze grond met verankering in de planologie beschermt ons huidige Nationaal Monument tegen
de opdringende verstedelijking.
Er zijn grote verbeteringen in natuurhistorische en
cultuurhistorische waarden in het verschiet. Door vrije
toegankelijkheid komt mede een stukje paradijs beschikbaar voor de recreant, vooral uit het aangrenzende stedelijke gebied.
De landgoedeigenaar wil helpen met een symbolische
overdracht. De gemeente helpt op het terrein van de
planologische bestemming. Wat houdt de zaak dan nog
tegen zult u denken?
• een stapel uitvoeringsvergunningen, onthefﬁngen
enz. mits….
• Voldoende ﬁnanciering garant staat voor de uitvoering van de herinrichtingsplannen.
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Subsidies?
Zaken zijn besproken waar dat hoort. Positieve reacties.
Formeel is daarna voor dit bijzondere project subsidie
aangevraagd. Na een lange wachttijd en enkele navragen kwam er een koud en kil antwoord. Afgewezen.
Vertaling: het past niet in het subsidiebeleid. In wandelgangen werd wel opgemerkt dat bomen planten in
natuurgebieden iets voor het Ministerie van Landbouw
is. Daar zullen ze de opvatting hebben dat een Nationaal
Monument ´40-´45 iets voor het Ministerie van VWS is.
Het schiet niet op. Erfgoed van de oorlog dan? Daar zijn
miljoenen voor gereserveerd. Gevreesd moet worden
dat ze niet bedoeld zijn voor een parkachtig voormalig kampterrein met sporen van de oorlog en educatieve ondersteuning van gerichte rondleiding op
voormalig kampterrein… In de zelfde
wandelgangen werd zakelijk opgemerkt
dat het park zo als nu is toch wel groot
genoeg is…
Wat nu?
Zien we het bij beheer van de gedenkplaats nu zo verkeerd? We nemen graag
kennis van de mening van lezers. Op dit
moment vinden we dat het laatste vrije
stuk voormalig kampterrein met unieke
authentieke sporen van de oorlog niet
verloren mag gaan, dat dit zichtbaar en
gerestaureerd toegevoegd moet worden aan het monument. Wel zorgvuldig
ingebed in het beschermde ecologisch
gebied. Een gebied dat juist op de locatie van het Nationaal Monument Kamp
Amersfoort zo zorgvuldig wordt beheerd, zo dat ﬂora en
fauna sterk verbeteren. Een bijzonder stukje natuur in de
groeiende urbanisatie, belangrijker nog: een balseming
op de plaats waar de pijn van toen nog voelbaar is.
Sommige mensen hebben daar kennelijk geen gevoel
voor.
Op andere manieren wordt nu naar subsidiegelden
gezocht. Wie kan hierbij helpen? Want opgeven… dat
doen we niet.
Educatieperikelen:
Tot slot nog dit: de overheid moet garanties stellen voor
de juistheid en de doelmatigheid van de uitgaven, ook
voor subsidies. Soms lijkt het wel of men doorschiet.
De subsidies voor projecten over “de oorlog” werden
mogelijk in het verleden wel eens te soepel verleend.
Het werkterrein werd toegespitst op jeugdeducatie.
Aan subsidies voor jeugdeducatie werden weer straffere eisen gesteld. Zo straf dat zelfs wetenschappers
hoofdschuddend vaststelden dat aan de eisen niet
verantwoord was te voldoen. Op dit moment doet een
proeve van een aangepaste regeling, uitleg en toelichting
de ronde: 25 bladzijden dicht beschreven. Want “effect”
moet gemeten en verantwoord worden.
“Wat bedoelen ze nu”, zult u zich afvragen. Gewoon dit.
Stel er wordt een educatief project ontwikkeld, zoals wij
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dat deden voor de schoolgroepen 7 en 8 van de basisschool. Die kinderen komen naar de gedenkplaats voor
een rondleiding. Nu is het zo dat de gidsen klaar staan,
de groep wordt ontvangen, wordt rondgeleid, een ﬁlm
wordt bekeken, de vragen worden beantwoord.
Op school heeft voorbereiding plaatsgevonden. De
dagen daarna wordt het project afgerond. Tot nu toe tot
tevredenheid van iedereen.
Indien er projectsubsidie volgens de nieuwe richtlijnen
zou zijn aangevraagd, zou in de hele opzet effectmeting
moeten worden ingebouwd. Zo´n schoolgroep moet
dan een uitgekiend formulier met vragen uitgereikt krijgen voor vastlegging van het “instapmoment”. Ziet u het
al gebeuren op onze gedenkplaats? Al die kinderen op
de grond (tafeltjes hebben we niet voor zulke aantallen)
met een potlood in de hand, vragend beantwoordend.
Tempo graag, we hebben maar een paar minuten. Zou
er verschil zijn met “witte” en “zwarte” scholen? Met
gewoon en speciaal onderwijs? Hoe zou dat moeten
met buitenlandse kinderen? Na de rondleiding moet de
groep weer naar binnen, want nu krijgen ze het potlood
weer met het formulier voor het “uitstapmoment” want
dat moet ook vastgesteld worden. Wie voorkomt dat ze
onderling even smoezen over de invulling? Zouden ze
er met hun hoofd nog bijzijn, als ze zoveel indrukken
hebben opgedaan?
Wie reikt die stapels formulieren uit en neemt ze weer
in, sorteert ze en laat ze statistisch bewerken? Wie maakt
het (wetenschappelijk) verantwoorde eindrapport? Wie
trekt de juiste conclusies? De vrijwilligers zijn ruimhartig
in de tijd en moeite die ze belangeloos opbrengen voor
het goede doel. Maar kom hier niet mee aan, je jaagt ze
weg. Personeel dan? Voor de lopende gang van zaken
is er amper reserve, laat staan voor dit. Waar berg je
duizenden formulieren op, want hoe kan er anders

gecontroleerd worden? Kun je zinspelen op bepaalde
antwoorden om gunstiger uit de bus te komen?
Hoe moet je zoiets organiseren bij groepen waarvan je
blij bent dat ze komen, dat ze luisteren en de discussie
met je aangaan. Denk maar eens aan groepen militairen
die “gevormd” zijn door meerdere missies in Bosnië,
Irak en Afghanistan. “ Heren, wilt u zo vriendelijk zijn
uw instapmoment even vast te leggen?”. Na aﬂoop
nog een keer met het uitstapmoment. U mag twee keer
raden wat ze dan zullen zeggen. Daar is geen sergeant
bij nodig voor de vertaling.
Wie een keer met de delinquenten uit de sector jeugdgevangenis op stap is geweest (een bonte verzameling aan
culturen) weet dat je o.a. door taalproblemen amper uit
kunt leggen wat ze moeten doen.
Hoe moet je hier nu mee om gaan? Gewoon: laten voor
wat het is, geen tijd meer aan besteden. Dan krijg je
geen projectsubsidie voor educatieactiviteiten meer. Je
ziet langzamerhand dat de grote spelers op de kaart met
gespecialiseerd personeel en grotere bezoekersstromen
het zich kunnen permitteren mensen vrij te maken om
fulltime subsidieaanvragen te doen. Onprettig: een verschraling op het speelveld ´40-´45 dreigt. De kleintjes
verdwijnen uit beeld of zoeken anders.
De “effectmeting” mag 10% van de subsidie kosten zegt
de nieuwe regel. 10% van een leuk educatieproject is
een heel bedrag, voor ons wel net voldoende om een
project op te zetten en werkbaar te maken. Dat noem
ik nog eens effecten! En het scheelt een boel stress en
bureaucratische rompslomp. Waar zijn gedenkplaatsen
eigenlijk voor bedoeld?

Cees Biezeveld.

Bijzonder boek “Wubbo Sikkema”:
In de Amersfoortse wijk “Rustenburg” zijn alle straten
vernoemd naar 1940-1945. Er is ook een Sikkemapad,
ter herinnering aan Wubbo Sikkema, een jonge
Amersfoortse verzetsman wiens leven werd genomen.
Zijn broer Jan Sikkema heeft in het najaar van 2005 naar
aanleiding van vragen van zijn kleinkinderen een boek
samengesteld over Wubbo Sikkema, om zo een stuk
geschiedenis door te kunnen geven. Dit boek werd door
Jan Sikkema op vrijdag 27 januari 2006 bij de gedenkplaats Kamp Amersfoort gepresenteerd, hoewel zijn ziekte
het hem al moeilijk maakte. Hij gaf het eerste boek aan

de Burgemeester van Amersfoort en alle bewoners van
het Sikkemapad ook een exemplaar.
In de zomer van 2006 is Jan Sikkema overleden. De
herinnering aan zijn broer heeft hij tijdig in een heel apart
boek samengebracht. De familie Sikkema heeft een
aantal resterende boeken over Wubbo Sikkema ter beschikking van de gedenkplaats gesteld om ten behoeve
daarvan te verkopen. Dit boek is eenmalig uitgegeven
en komt niet in de handel. Voor verzamelaars zijn er nog
een paar. Alleen verkrijgbaar bij de gedenkplaats.
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Informatie over foto’s (vervolg)
In het vorige blad warendrie foto’s uit de oude doos opgenomen. Aan de ene kant vaak boeiend, aan de andere kant
soms reden om ons nader te informeren.
Foto 1: Gevangen op 7 mei 1945 gereed om te vertrekken.
Op deze foto is geen enkele reactie binnengekomen.
Foto 2: Vrouwen op de appèlplaats.
Ook over deze foto geen nieuws.
Foto 3: Herdenkingskruis met twee vlaggenmasten op de voormalige schietbaan
(voorafgaand aan De Stenen Man).
Aangevuld wordt dat deze foto van het kruis met de vlaggen afkomstig is van de heer Frits Gies, die enige tijd geleden met een groep Joodse onderduik kinderen (van toen) de gedenkplaats bezocht. Een emotioneel weerzien, want
dit “onderduikkind” van toen werd groter, kreeg een oproep voor de militaire dienst. Werd goedgekeurd, want het
vermoorden van vrijwel alle familieleden en een overleven als onderduiker met alle spanning was geen vrijstellingsgrond. Plaats van opkomst: kazerne De Boskamp bij Amersfoort, anders gezegd de gronden van het voormalige
Kamp Amersfoort, met huisvesting in de barakken van dat voormalige kamp, waar op de balken en de zoldering
nog de aantekeningen van de kampgevangenen te vinden waren… Frits heeft gevraagd rekening te houden met zijn
achtergrond: Joods onderduikkind, overlevende van een zwaar getroffen familie, gehuisvest in barakken waar ook
Joodse mannen werden vervolgd en hebben geleden, in een kampement dat niet zo lang daarvoor een strafkamp
voor Joodse mannen was… Hij wilde graag verplaatsing naar een andere kazerne met minder beladen achtergrond.
Het verzoek werd afgewezen. Geen termen voor aanwezig. Toch werd er een beloning verstrekt voor de moed het
verzoek te doen. Om het “verleden” te helpen herdenken mocht hij iedere dag ceremonieel de Nederlandse vlaggen
dragen bij het afmarcheren vanuit het kampement om die vervolgens stipt op tijd om 08.00 uur te hijsen. Om 17.00
uur, bij einde dienst, werden ze weer neergehaald en opgeborgen. Dat vlaghijsen ging volgens een ceremonie protocollair: een gewapende erewacht ging model het pad over de voormalige schietbaan af. Aan de voet van de voormalige kogelvanger gekomen (ongeveer waar nu het beeld “De Stenen Man” staat) gaf de eenheid het nodige eerbetoon
als Frits boven op de heuvel geklommen de vlaggen hees of neerhaalde. De foto is uit de periode 1950-1951.
Een bijzonderheid hierbij is nog, dat
de heer Gies vertelde als jeugdige
te zijn opgepakt voor diefstal van
hout door de SD´ers Heineman en
Bakkenes van de SD Zutphen. Hij
werd afgeleverd op het politiebureau
met voordracht transport naar Kamp
Amersfoort… De foute politiechef ter
plaatse was kennelijk toch nog niet
zo fout, van hij zou de zorg voor het
jongmens overnemen. Welke zorg
had hij er kennelijk niet bijgezegd,
want “Fritsje” werd niet naar Kamp
Amersfoort afgevoerd, maar naar een
plaats waar hij de bezetting zou overleven…
Geschiedenis, het gaat om mensen.
Wie was goed, wie was fout, waar lag
de grens toen. Waar vandaag? Welk
respect, welk gevoel hebben we voor
de ander?

38

Informatiebulletin oktober 2007

NIEUWE OPROEPEN
Dit keer weer enkele oproepen, waaronder de 200 uit
deze serie!
07-197 Leendert Baan, geboren te Haarlem op 20 september 1927, woonde destijds aan de Pleiadenstraat
te Haarlem. Met zijn jongere broer ging hij kilometers
verder, in Bloemendaal, gamellen uitschrapen bij
een Wehrmachtvestiging. De kok deed voor de kinderen een oogje toe. Op een dag een ander mens,
een schop onder de achterste en wegwezen! Geen
eten, kilometers voor niets gelopen. Bij een Duitse
post stond een (gestolen?) ﬁets. Deze werd als vervoermiddel benut (juridisch gestolen). Gesnapt door
de Feldgendarmerie. De gestolen ﬁets werd herkend,
Leendert Baan gearresteerd. Volgde gevangenschap
in Haarlem, Amsterdam en Kamp Amersfoort waar
de bevrijding als 17-jarige werd gehaald. Nu woont
Leendert in Australië, heeft een beroep op ondersteuning gedaan. Die is afgewezen omdat het een
gewone diefstal (commune delict) betreft. Een beroep
loopt. Wie heeft de jeugdige Leendert Baan in Kamp
Amersfoort meegemaakt? Wie kan zich iets van hem
herinneren? Wie heeft er nadere gegevens over hem?
Hij en zijn broer willen het graag weten!
07-198 Cornelis Brusik (zie foto),
geboren te Rotterdam op 8 februari 1923, was machinebankwerker.
Het moet een nobel mens zijn
geweest die niets voelde voor de
verplichte arbeidsinzet in Duitsland.
Hij moet een tijdje (1943) in België
zijn geweest. Terug in Rotterdam
weer geen gevolg gegeven aan de
oproep arbeidsinzet, werd gearresteerd, zat gevangen in Rotterdam-Haagseveer. Hij
kwam als gevangene nr. 6881 in Kamp Amersfoort
terecht en werd op 30 maart 1944 op transport
gesteld naar Aken om te werken bij Wabo-Bau. Wie
heeft hem gekend? Wie heeft er meer gegevens over
hem en zijn kampleven voor zijn zoon? Het enige
dat hij ooit kwijt wilde was dat hij het zwaar heeft
gehad in dat kamp. Opvallend is dat hij vertelde in

het kamp voor zijn zieke broer te hebben gezorgd:
07-199 Petrus Johannes Brusik, geboren te Rotterdam
op 12 juni 1917, was viskoopman. Gearresteerd door
SD Rotterdam wegens niet nakomen arbeidsinzet.
Op 18 februari 1944 was hij afgeleverd in Kamp
Amersfoort. Meer is niet bekend geworden. Wie weet
er wat meer van of over hem? Zijn neef wil het graag
weten.
07-200 Klaas Foekema (zie
foto), geboren te Beverwijk op
23-09-1918, was slachtoffer van
de Beverwijkse razzia. Hij kwam in
Kamp Amersfoort. Uiteindelijk werd
hij daaruit vrij gelaten. Daarover
hebben destijds tal van verklaringen de ronde gedaan: Hoogovens
zou personeel vrij gekregen hebben, hij had TBC, hij had een smerige beenwond
(die hij stiekum telkens opnieuw open zou hebben
gemaakt om maar niet naar Duitsland gezonden te
worden). Wat is er van waar? Zeker is dat hij altijd
lelijke littekens op zijn scheenbeen had als getuige van
smerige wonden. De oorlog bleef altijd taboe, er werd
niet over gesproken. Hij is al vroeg, op 03-07-1970
gestorven. Toch wil zijn
dochter nu nog weten hoe
haar vader het in het kamp
heeft gehad. Wie heeft hem
meegemaakt? Wie kan er
meer over zijn kampleven
informeren?
Heeft u informatie? Wilt u ook een oproep plaatsen?
Help anderen en uw stichting aan gegevens. Reageer!
Geef daarbij duidelijk het nummer aan van de oproep
waarop u reageert.
Secr. St.Nat. Mon.Kamp Amersfoort,
Appelweg 3, 3832 RK Leusden.
Tel.: 033-4613129 (graag in ochtend)
Fax: 033-4615695
E-mail: info@kampamersfoort.nl

REACTIES OP OPROEPEN
Sinds het uitkomen van het vorige Informatiebulletin zijn
er enkele reacties gekomen. Voor alle oproepen blijven
we aandacht vragen!
Op oproep 07-193 over Theun de Vries werd gereageerd
door oud-gevangene Ir.Dr. M.J.Waale, terwijl ook oudgevangene M.J.K.Venema van zich liet horen. Vanuit een
andere invalshoek reageerde lezer H.Havermans over
Theun de Vries.
Op oproep 07-191 over Koop Woering reageerde diens
kleinzoon K.Woering.

Op oproep 06-180 over S.S.Lager Hinzert reageerde al
eerder oud-gevangene Peter van Toor uit Haarlem. Hij
was na arrestatie in Kamp Amersfoort gekomen en ook
één van de honderden gevangenen die naar het S.S.lager Hinzert gingen. Hij stuurde enkele opstellen van
zijn hand. Inmiddels is hij voor het Hinzertonderzoek
uitvoerig geïnterviewd. Ook was hij kortgeleden bij een
herdenking bij de herinneringslocatie daar. Er waren nog
vier oud-gevangenen aanwezig, twee uit Nederland,
twee uit Luxemburg.
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" IN MEMORIAM "
Het bestuur kreeg een bericht van overlijden van oud-gevangene:

P. Servais. Zijn laatste woonplaats was Amsterdam.
N.D.J. Jagtenberg. Zijn laatste woonplaats was Amersfoort.
Jacobus Greijdanus, geboren te Sneek op 5 februari 1922, overleden te Sneek op 28 maart 2007.
Zijn laatste woonplaats was Sneek.
L.H. (Bert) Intres, overleden op 5 mei 2007.
J (Jozef) Laarhuis, oud 86 jaar, overleed in juni tijdens een reis door Europa in Duitsland.
Zijn laatste woonplaats was in Canada.
Cornelis Johannes van der Linden, geboren te Boven-Hardinxveld op 6 mei 1923,
overleden op 18 juni 2007 te Gorinchem. Zijn laatste woonplaats was Hardinxveld-Giessendam.
M. (Marinus) Koning, geboren te Utrecht op 19 november 1922, overleden te Utrecht op 8 juli 2007.
Zijn laatste woonplaats was Utrecht.
J.(Jan) Sligter, overleden op 7 september 2007 te Berkel en Rodenrijs.
Zijn laatste woonplaats was Berkel en Rodenrijs.
Adrianus Marinus (Jas)Vos, geboren 25 april 1923 te Oss, overleden op 2 augustus 2007 te Oss.
Zijn laatste woonplaats was Oss.
Dhr. Poeth, wonende te Tegelen.
Aan de familie is condoleance betuigd. Ook vanaf deze plaats wordt onze deelneming uitgesproken.
Het bestuur.

STEUN AAN KAMP AMERSFOORT –
FISCALE MOGELIJKHEDEN
De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
doet veel rondom de dienstverlening aan oud-gevangenen, familieleden en andere oorlogsgetroffenen. Ook
aan het in stand houden van de laatste restanten,
het ontwikkelingen van educatieve programma’s en
het rondleidingen van bezoekers. Het doorgeven van
geschiedenis en het stimuleren van herdenken en bezinnen staat centraal.
Financieel kan dit werk alleen maar plaatsvinden door
belangrijke overheidssubsidies en vele bijdragen van
particulieren. Het bestuur slaagt er tot nu toe steeds
weer in de ﬁnanciële eindjes aan elkaar te knopen. De
kleine bijdragen van particulieren (het symbolische tientje per jaar bijvoorbeeld) vormen daarbij een belangrijk
geheel en laten ook zien dat er een achterban met draagvlak voor het werk is.
Een wijziging in de ﬁscale wetgeving maakt dat vanaf
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2008 giften aan de zogenaamde nutinstellingen alleen
nog maar tot ﬁscaal voordeel kunnen leiden, als die
instelling een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) is. De stichting heeft deze erkenning voor 2008
en verdere jaren verkregen!
Wie geld geeft aan goede doelen, kan onder zekere
voorwaarden een aftrek krijgen bij de inkomstenbelasting. Daar zijn wel grenzen aan verbonden. Wie een
schenking voor tenminste 5 jaar (of langer) bij notariële
akte doet in de vorm van een lijfrente, mag dat bedrag
zonder grens opvoeren. Ook is het mogelijk de stichting
te bedenken door legateren via een testament. Iedere
notaris kan daarover informatie verschaffen. De stichting
kan hierin ook bemiddelen.
In de afgelopen tijd is hier kleinschalig gebruik van
gemaakt. Wie volgt?

