Bijeenkomst ter gelegenheid van
de presentatie van het boek
Kasino aan het Plein
De bezetting van Sociëteit De Witte tijdens de Tweede Wereldoorlog

en de onthulling van het Gedenkteken

Foto’s Pieter Sipkes

Sociëteit De Witte, 6 mei 2015

Inleiding door Max Keulaerds
Geachte aanwezigen,
1.

Van harte welkom, in het bijzonder de Commissaris van de Koning, de heer Smit, en
onze burgemeester, de heer Van Aartsen, die aan het slot van deze bijeenkomst het
Gedenkteken zal onthullen. Voorts de heer Van Haersma Buma en zijn hier aanwezige
familieleden. De heer Van Haersma Buma zal straks uit handen van Henk
Ambachtsheer het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. Tevens heet ik
welkom de Gouverneur der Residentie, de heer Leijtens, en uiteraard Henk
Ambachtsheer, zijn hier aanwezige familieleden en alle hier aanwezige genodigden en last but not least - Witteleden.

2.

Indien u schuin aan de overzijde van het Plein de prachtige bibliotheek van het oude
Ministerie van Justitie bezoekt, treft u daarin een lege boekenplank aan. Die lege
boekenplank symboliseert het ontbreken van de Handelingen van het parlement in de
jaren 1940-1945. In figuurlijke zin was onze Sociëteit vanaf het moment van de sluiting
in 1941 tot haar bevrijding op de dag van vandaag in 1945 eveneens een lege
boekenplank. Vreemd genoeg hebben wij – doordrenkt van interesse in geschiedenis en
onze eigen geschiedenis – tot nu toe aan die lege boekenplank weinig aandacht besteed.
Indien u in ons pand op zoek gaat naar een herinnering aan die periode, treft u weinig
aan. Tijdens de Duitse bezetting van onze Sociëteit was dit gebouw in gebruik als
Kasino, een soort bedrijfsrestaurant. Ook bevatte het op de bovenste verdieping een
cruciale Duitse telefooncentrale. Van het Kasino is geen spoor meer te vinden. Henk
Ambachtsheer heeft er zelfs geen foto’s van aangetroffen. Na de oorlog is op de
bovenste verdieping van ons pand, in de huidige Atlassenkamer, wel een overzichtstekening teruggevonden. Deze toont hoe de Canadezen de Duitse telefooncentrale na de
bevrijding in het Canadese netwerk integreerden. 70 jaar na dato heeft Henk
Ambachtsheer met zijn boek aan dat spoor een belangrijk oorlogsmonument toegevoegd. Hoe heeft dat zo lang kunnen duren?

3.

Het bestuur van De Witte lijkt zich na de Bevrijding vooral bezig te hebben gehouden
met de wederopbouw van de Sociëteit. In de bestuursvergadering van 30 april 1947
kwam de vraag aan de orde of er op 5 mei iets vanwege de “officiële bevrijdingsfeesten” moest gebeuren. De secretaris zei dat de Sociëteitsgeschiedenis uit de notulen –
onze Handelingen – van de bestuursvergaderingen blijkt en dat die notulen vanaf eind
juni 1941 tot begin mei 1945 een hiaat vertonen. Vice-voorzitter Van Spengler bood
toen aan over die jaren ten behoeve van het nageslacht een verslag te schrijven. In een
bestuursvergadering drie jaar later – in 1950 – werd Van Spengler aan zijn toezegging
herinnerd. Hij zei dat hij hier door drukke ambtsbezigheden nog niet aan was
toegekomen en gaf het bestuur in overweging iemand anders daartoe opdracht te geven.
Het bestuur lijkt die opdracht zorgvuldig in beraad te hebben gehouden door aan Henk
Ambachtsheer zestig jaar later het verzoek te doen, dat tot zijn boek heeft geleid.
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4.

Hierdoor is ook nu pas vastgesteld wie de oorlogsslachtoffers onder onze leden zijn
geweest. Die 55 oorlogsslachtoffers zijn tot nu toe nimmer op een blijvende wijze door
de Sociëteit herdacht. Dat wij dit vandaag nu uiteindelijk wél doen, maakt deze
bijeenkomst tot een zeer bijzondere en hybride ceremonie: het is immers zowel een
dodenherdenking als een bevrijdingsbijeenkomst.

5.

Mede vanwege de prominente positie die Sociëteit De Witte in het Nederlandse
verenigingsleven inneemt betekent lezing van haar historie het kennisnemen van zowel
“kleine” als “grote” geschiedenis. Ook dat maakt de hierboven en op de omslag van het
boek getoonde foto zo indringend. Die foto is genomen vanuit de hoek Plein 23 waar
tijdens de bezetting Seyss-Inquart leiding aan het Reichskommissariat gaf. Kijk naar de
tekst bewachten Parkplatz op het bord en de afkorting RK op de nummerplaat van de
auto met de geblindeerde lichten. Dat beeld maakt in één oogopslag duidelijk dat het
boek van Henk Ambachtsheer over méér gaat dan de geschiedenis van een sociëteit. Net
als de film Zwartboek, die in 2006 deels vóór het Sociëteitsgebouw werd opgenomen,
heeft Henk Ambachtsheer in zijn boek de grijstinten van het verleden scherp in het
vizier. Zo besteedt hij grondig en genuanceerd aandacht aan de z.g. Offizierebrief.

6.

Veelzeggend is ook de beschrijving in het boek van de roof, ontmanteling en gedeeltelijke vernietiging van onze bibliotheek, ook omdat deze passages als een metafoor
voor ernstiger oorlogshandelingen kunnen worden gelezen.

7.

Zoals bekend, richtten de Monuments Men na de oorlog een aantal Central Collecting
Points in. Voor de recuperatie van uit Nederland afkomstige boeken was het Offenbach
Archival Depot (OAD) cruciaal. Dat verwerkte in drie jaar meer dan drie miljoen
boeken. Met precisie beschrijft Henk Ambachtsheer wat, voor zover dit viel na te gaan,
met de boeken van De Witte is gebeurd. Zo is een aantal boeken van De Witte na de
Tweede Wereldoorlog door het Rode Leger buitgemaakt. Een deel van die boeken is
door het Rode Leger op transport gesteld naar Minsk. In september 1992 vond de tot nu
toe enige restitutie van boeken vanuit Rusland naar West-Europa plaats. Moskou zond
onder andere een partij van 34 boeken uit de bibliotheek van De Witte naar Nederland.
Die waren afkomstig uit een Moskouse bibliotheek, die de boeken op haar beurt eerder
van de Nationale Bibliotheek van Wit-Rusland in Minsk had ontvangen en deze in juni
1992 had geëxposeerd onder de titel Books from the Netherlands – War Victims. Die
boeken staan nu in onze bibliotheek bij elkaar op één – daardoor niet meer lege boekenplank. Daar staat nu onder andere het teruggekeerde boek met de titel Hollands
Glorie.

8.

Die boeken dragen door de omzwervingen inmiddels drie boekmerken: het stempel van
de Sociëteit, een Duits nummer met de aanduiding “hol” en een Russisch stempel. Dat
Russische stempel staat overigens steeds op twee plekken: voorin en – met referte aan
het jaar 1917 – op pagina 17.

9.

Nog steeds zijn er in Wit-Rusland boeken van onze Sociëteit. Eén van deze nog niet uit
Wit-Rusland teruggekeerde boeken is eigendom geweest van het Wittelid Ridder
Gamrat de Sulima. Hij werd in 1908 lid van De Witte en overleed in 1945. Hij schonk
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het betreffende boek ooit aan de bibliotheek. Zijn opdracht van toen staat, zo is ons
vanuit Minsk bekend, op de titelpagina. Die luidt: à mes collegues du “Witte”.
10.

Beste Henk, voor hetgeen jij dadelijk niet alleen aan jouw “collegues du “Witte”
schenkt ben ik je niet alleen in mijn formele rol maar zeker ook persoonlijk, zeer veel
dank verschuldigd. Je schrijft vandaag geschiedenis en dat is van wezenlijk belang. Wie
zijn eigen – kleine én grote – geschiedenis niet kent, kent immers zichzelf niet.
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Toespraak van Henk Ambachtsheer
Om de Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte aan de vooravond van de bezetting te typeren
gebruik ik een citaat uit een geheel ander boek.
Ik citeer:
‘In stralend lenteweer vertrok de droeve stoet langs de door het commando Den Haag
voorgeschreven route: Bezuidenhoutseweg, Herengracht, Plein, voor De Witte langs,
met verbaasde, koffiedrinkende leden op het terras, door het Binnenhof, over het
Buitenhof met goed bezette terrassen, richting Loosduinen. Post Uiterweer en ik met
onze minister in één auto.’
Deze ik-persoon was de toen nog kapitein Hendrik Johan Kruls, in mei 1940 adjudant van de
minister van defensie, Dijkxhoorn. Hij beschreef in zijn memoires uit 1975 het vertrek uit
Den Haag van een deel van het kabinet De Geer op maandag Tweede Pinksterdag, 13 mei
1940. Rond het middaguur gingen zij op weg naar Hoek van Holland om zich in te schepen
op een Britse torpedobootjager. Op weg naar Londen.
Leden van De Witte zaten dus op deze derde oorlogsdag - volop oorlog, zij het veelal op grote
afstand van de residentie - koffie te drinken op het terras.
Deze scene typeert het sociëteitsleven, dat sinds 1802 onverstoorbaar bloeide. Er moest heel
wat gebeuren om dat sociëteitsleven te verstoren.
Het bestuur was na de oorlogsdagen wel enigszins van slag. De eerste reactie van het bestuur
op het begin van de bezetting was – met de kennis van nu – op z’n zachtst gezegd ongelukkig.
Het bestuur besloot op de eerste vergadering na dat begin, die van 20 mei, de Wehrmachtskommandant in Den Haag te schrijven dat Duitse officieren op basis van introductie toegang
kregen tot de sociëteit. Dit is later de Offizierebrief genoemd.
Daar – met de kennis van toen – een plausibele verklaring voor vinden krijgt in het boek
relatief veel aandacht. Mijn conclusie is dat de best denkbare verklaring daarvoor is dat het
bestuur vreesde voor vordering van het gebouw. De bezetter betrok immers in die dagen
steeds meer gebouwen in de omgeving.
De vrees voor vordering van het gebouw bleef in het eerste bezettingsjaar zo nu en dan
opduiken, maar voor het overige ging het verenigingsleven door en was wellicht de toenemende schaarste, het rantsoeneren van de sherry en de jenever, nog wel het grootste ongemak.
De Witte was in dat eerste bezettingsjaar – om met de historicus Chris van der Heyden te
spreken – al met al nogal grijs.
Op 11 juli 1941 verschoot De Witte van kleur.
Alle democratische politieke partijen waren een week eerder opgeheven. Op 11 juli moest op
bevel van de Sicherheitspolizei een aantal van hun clubhuizen dicht.
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Dit lot trof op dezelfde dag ook andere vermaarde herensociëteiten zoals onze zustersociëteiten, De Maas te R’dam, de Industriële Club en de Grote Club te A’dam.
De Witte kwam onder beheer van een Verwalter en ging in liquidatie. De Verwalter moest het
vermogen van De Witte te gelde maken.
Leden inclusief het bestuur moesten een andere plek van vertier zoeken. Personeelsleden
kregen ontslag, een sociaal plan en veelal een goede afvloeiingsregeling. Ze kwamen in
sommige gevallen voor de keuze te staan: wel of niet in dienst van bezetter treden. Welke
keuze ook: er bleef brood op de plank.
De bibliotheek werd in september 1941 door de bezetter leeggeroofd, deels vernietigd
(eingestampft) en ging op transport naar twee locaties in Duitsland, Berlijn en Frankfurt am
Main en enkele locaties in Den Haag, tot Clingendael, de residentie van de rijkscommissaris,
toe.
In oktober 1941 werd het gebouw bezet en ging dienst doen als Gefolgschaftsheim des
Reichskommissars, een Kasino: een ontspanningsgebouw voor het personeel van het rijkscommissariaat, waarmee de titel van het boek verklaard is.
Op 6 mei 1945 nam toenmalig vicevoorzitter Van Spengler het gebouw weer over uit handen
van een vertegenwoordiger van het rijkscommissariaat.
Daarna volgde een periode van wederopbouw die sterk gehinderd werd door de Staat die het
gebouw in juni 1945 zeer tegen de zin van het bestuur en de teruggekeerde leden vorderde.
Ook dat ging voorbij, de sociëteit was op 1 januari 1946 weer grotendeels baas in eigen huis.
Er viel nadien uiteraard nogal het een en ander af te wikkelen, zoals de schade aan het bezit.
De laatste procedure kwam in 1959 ten einde. Overigens viel de schade wel mee en was de
sociëteit in materieel opzicht er al snel weer bovenop.
Een schadepost was en bleef de verdwenen bibliotheek van ca. 20.000 boeken. Er keerden
enige duizenden boeken terug. De bibliotheek werd na de oorlog weer gevuld en er staan hier
inmiddels alweer zo’n 27.000 boeken op de plank. Maar toch: we zijn er ruim 10.000
kwijtgeraakt. Alle sporen zijn gevolgd en het laatste spoor leidde twee jaar geleden naar de
nationale bibliotheek van Wit-Rusland te Minsk. Daar staan er vijf met vermelding van de
herkomst - De Witte - in de catalogus.
Kortom, zoals opgemerkt heeft De Witte materieel niet zozeer onder de bezetting geleden. Op
het immateriële vlak ligt dat wezenlijk anders: niet alle leden meldden zich na de oorlog weer
als lid present. Een aantal was daar niet meer toe in staat omdat zij door de tijdsomstandigheden het leven hadden gelaten. Daarover later tijdens deze bijeenkomst meer.
In het boek besteed ik veel aandacht aan het handelen van het bestuur, de Commissarissen.
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Een Bestuurslid in oorlogstijd wil ik er uitlichten.
Commissarissen willen nog wel eens lang in functie blijven.
Legendarisch is Baron Snouckaert van Schauburg, die in de periode 1890-1914, 24 jaar
commissaris was waarvan een groot deel voorzitter.
Hij had destijds in zijn laatste drie jaren een bekwame commissaris-penningmeester aan zijn
zijde.
Deze bekleedde die functie in de jaren 1911-1918 en bleef daarna actief als lid van de
Commissie van Vertegenwoordiging en de Commissie van Ballotage.
Hij keerde in 1933 als commissaris-penningmeester terug in het bestuur, vermoedelijk om de
door de kosten van de uitbreiding van het gebouw in 1930-1933 geschokte financiën op orde
te brengen.
Hij hield het vol tot 1950, bij elkaar 24 jaar, net zoveel als Snouckaert.
Het gaat ook hier niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit, de daden. Hij was bestuurslid in
twee wereldoorlogen.
De leden van De Witte benoemden hem in 1948 tot lid van verdienste, hij was 58 jaar lang lid
van De Witte, al met al een van de actiefste leden aller tijden.
Het was niet zo heel moeilijk om een passende persoon te vinden om vandaag het eerste
exemplaar van Kasino aan het Plein in ontvangst te nemen. Eerlijk gezegd stond dat voor mij
al drie jaar geleden vast.
De geweldenaar die ik zojuist beschreef was Bernhardus van Haersma Buma.
U raadt het al: het eerste exemplaar van het boek overhandig ik nu graag aan een Wittelid, de
achterkleinzoon van Bernhardus: Sybrand van Haersma Buma.
Ook overhandig ik een tweede, eerste exemplaar aan de voorzitter van het College van
Bestuur, Max Keulaerds.
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Toespraak van Sybrand van Haersma Buma
Eventjes wapperden er weer hakenkruisvlaggen op het gebouw van De Witte. Het was 13
november 2005. De opnames van de film Zwartboek. De Witte figureert er als het
hoofdkwartier van de SD. Anders dan in de film Zwartboek is de Witte in het boek “Kasino
aan het Plein” geen centrum van een spannend verzetsverhaal. Geen helden die met doodsverachting het onrecht van de oorlog bestrijden. Het is een boek over mensen van vlees en
bloed die voor alles hun sociëteit door de oorlog willen loodsen.
Het college van bestuur deed daarom alles om het a-politieke karakter van voor de oorlog te
behouden. Maar veel leden van De Witte namen individueel wel degelijk stelling. Sommigen
betaalden hiervoor het hoogste offer. Het Gedenkteken dat burgemeester van Aartsen zo
dadelijk onthult getuigt daarvan. Ook het oorlogsverhaal van mijn overgrootvader speelde
zich vooral buiten De Witte af. Door hem sta ik hier vandaag.
Bernhardus van Haersma Buma was commissaris-penningmeester van De Witte van 1911 tot
1918 en van 1933 tot 1950. Tijdens de twee wereldoorlogen.
Hij was directeur van de Rotterdamse bankvereniging, bankier dus. Toen de oorlog uitbrak
was hij net 65 geworden. Als penningmeester moest hij De Witte financieel door de oorlog
loodsen. Maar als vader had hij heel andere zorgen.
Op 3 februari 1941 werd zijn oudste zoon, mijn grootvader Sybrand Marinus van Haersma
Buma, door de Duitsers opgepakt en drie dagen vastgehouden. Mijn grootvader was
burgemeester van het Friese Wymbritseradeel, principieel anti Nazi, en actief in het opzetten
van een verzetsnetwerk. Mijn overgrootvader maakte in die tijd dagboekaantekeningen. Ze
geven een indringende blik op zijn oorlogsleven als we dat naast “Kasino aan het Plein”
leggen.
Mijn overgrootvader schrijft bijvoorbeeld dat zijn zoon op 12 februari 1941 komt logeren,
kort na zijn vrijlating. Hij praat zijn vader over de arrestatie bij. Op 14 februari vertrekt hij
weer. Op diezelfde dag vergaderde het college van bestuur van De Witte. Ik ben benieuwd of
mijn overgrootvader daarbij was. Want hij was vermoedelijk met andere heel dingen bezig. In
een bij de aantekeningen gevoegd notitievelletje staat namelijk: 14 februari: “Inus (dat was de
roepnaam van mijn grootvader) vertrok moedig en opgeruimd. Zogenaamd voor Amersfoort,
in werkelijkheid naar Utrecht (Boellaard).” In Amersfoort woonden zijn schoonouders, maar
het doel was dus Pim Boellaard, mede-verzetsman en vriend.
Op 26 februari vergaderde het bestuur van De Witte weer. Een dag later, zo lezen we bij mijn
overgrootvader, kwam zijn zoon weer logeren. Die moest zich op 28 februari bij de Duitsers
voor verhoor melden aan de Lange Vijverberg. Mijn overgrootvader schrijft na afloop: “Daar
hij ronduit zijn mening heeft gezegd over de NSB en zijn zienswijze over de uitslag van de
oorlog, waren wij zeer in spanning wat zou volgen.”
Het vervolg laat niet heel lang op zich wachten. Op 26 maart vergadert het college van
bestuur van De Witte over de rekening en verantwoording van de penningmeester over 1940.
Maar mijn overgrootvader schrijft op diezelfde dag: “Inus komt mededelen ontslagen te zijn.”
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Het is nog maar het begin. Op 7 mei wordt mijn grootvader na huiszoeking in de
burgemeesterswoning in Ysbrechtum bij Sneek gearresteerd en naar Den Haag over gebracht.
Waar naartoe weet niemand.
Op 14 mei vergaderde het college van bestuur van de Witte weer. Ik ben benieuwd of mijn
overgrootvader daarbij was. Want in zijn oorlogsdagboek staat het volgende:
“De 13e, 14e, en 15e, de stad afgefietst en alle mogelijke gelegenheden afgelopen totdat ik
tenslotte op de 15e het geluk had iemand te ontmoeten die wilde informeren.”
Dan blijkt dat zijn zoon blijkt is opgesloten in de Scheveningse gevangenis, het Oranjehotel.
Op 9 juli vergaderde het bestuur van De Witte voor het laatst. Mijn overgrootvader bracht
inmiddels iedere twee weken eten en een koffertje met schone was bij de gevangenis. Heel
minutieus houdt de bankier tijdstip en inhoud van de zendingen bij. Een enkele maal kan hij
op bezoek.
Ook zijn verzoeken om informatie bij de Duitse instanties tekent hij op. Wat is de aanklacht?
Wil hij weten. Hij bezoekt alle mogelijke instanties, Raamweg 16, Binnenhof 4, zes maal in
totaal, maar hij is er nooit achter gekomen.
Zo verstrijkt 1941. De Witte is inmiddels definitief dicht. Gevangenisbezoek met Kerst en
met mijn grootvaders verjaardag op 30 december wordt geweigerd. Maar op 14 februari
1942, mag het weer. Het is ijskoud, temperaturen van ver onder de min 10. De van
Alkemadelaan is nauwelijks begaanbaar.
Het zal de laatste keer blijken te zijn dat hij zijn zoon levend ziet. Bezoek wordt vervolgens
steeds geweigerd, het koffertje met was mag niet meer worden gebracht, het eten komt niet
meer door. Het vervolg wordt staccato:
“8 juni 1942 Geheel niets gehoord hebbende van Inus, was per postpakket verzonden.
10 juni pakket terug ontvangen, zonder meer
20 juni bij gevangenis geïnformeerd, men wilde niets loslaten
23 juni Van Gend en loos bracht koffertje Inus terug
Ik zeer onder de indruk. Direct naar Binnenhof, moet schriftelijk vragen wat dat terugzenden
te beduiden had.”
Dan komen de geruchten, is zijn zoon nog wel in de gevangenis?
Op 2 oktober tekent hij aan: “In Scheveningen met moeite te weten gekomen dat Inus daar
weg was, waar naar toe onbekend.”
Twee dagen later belt de kapper, de heer De Wit. (Ik vermoed dat die ook in de gevangenis
knipte) Mijn overgrootvader stapt op de fiets en rijdt er naar toe. We lezen:
“De Wit deelde vertrouwelijk mede, dat hij met 100 anderen naar Amersfoort was gebracht.
De Wit was zeer aangedaan en voorspelde dat ik Inus niet meer levend zou terugzien.”
Eenmaal krijgt de familie nog een brief uit Amersfoort en sturen ze wat geld. Maar op 31
oktober lezen we:
“Telefonische mededeling dat Inus gezien is op transport naar Duitsland op 29 oktober.”
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Mijn overgrootvader fietst de stad weer af. Gaat naar Binnenhof 4, bezoekt zelfs het
Rijkscommissariaat en schrijft diverse brieven.
Maar dan eindigt het verslag abrupt op 17 december 1942.
“Een niet te overkomen slag. Inus reeds op 11 december overleden te Neuengamme.”
Mijn grootvader was nog net geen 39 jaar oud.
Eergisteren was ik zelf in Neuengamme. Ik sprak daar op de 70ste bevrijdingsdag van het
kamp. Gisteren vierden we in Nederland 70 jaar bevrijding. Mijn overgrootouders, mijn
grootmoeder, mijn vader en zijn zusters kwamen met een onherstelbaar verlies uit de oorlog.
Zoals ontelbaar velen. Maar het leven moest door. Mijn overgrootvader, 70 inmiddels, bleef
tot 1950 op zijn post bij De Witte. Hij overleed in 1960. De sociëteit leefde op en sloeg zich
dapper door de revolutionaire jaren 60 en 70. Inmiddels is de sociëteit een baken van
stabiliteit en traditie in een onzekere en snel veranderende wereld. De Witte heeft zijn positie
meer dan ooit gevonden. Maar om de toekomst aan te kunnen, moet je je verleden kennen.
Dankzij het werk van Henk Ambachtsheer is een vergeten geschiedenis van De Witte
opgelicht, is de stad Den Haag een uniek oorlogsverslag rijker en weet ik weer iets meer over
mijn overgrootvader.
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Inleidende woorden van Max Keulaerds bij gelegenheid van de herdenking van de
oorlogsslachtoffers
1.

Véél dank aan Sybrand Buma voor de bereidheid vanmiddag het eerste exemplaar van
het boek in ontvangst te nemen en zijn indrukwekkende familiegeschiedenis met ons te
delen. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag stond dat, nu de grote lijnen van de
Tweede Wereldoorlog in ontelbare publicaties zijn uitgeplozen, de aandacht meer en
meer naar de persoonlijke verhalen verschuift. Ik heb dat ook afgeleid uit jouw
persoonlijke contact met Henk Ambachtsheer de laatste tijd. Dat je persoonlijk
betrokken bent blijkt ook uit de aanwezigheid vanmiddag van jouw vrouw, tante en
neef.

2.

Wij zullen later dit jaar in De Witte aandacht besteden aan de positie van het huidige
Duitsland, onder andere in Europa. In dat kader zal o.a. ons Wittelid Helmut Hetzel een
lezing houden. Met Helmut en mijn mede-commissaris Bart van Straten had ik in
verband hiermee indringende, persoonlijke gesprekken over de Tweede Wereldoorlog.
Helmut zal zijn persoonlijke verhaal te zijner tijd zélf vertellen.

3.

Ik vertelde Helmut en Bart over mijn vader. Hij was zestien toen de oorlog uitbrak en
deed in de oorlog wat koerierswerk en verspreidde onder andere valse Ausweisspapieren. Rond de bevrijding van Limburg smokkelde hij als koerier een landkaart met
Duitse stellingen erop weergegeven naar inmiddels door de Amerikanen bevrijd gebied.
Hij sloot zich daarna aan bij het Amerikaanse leger. Met hen voerde hij door een groot
deel van Duitsland. Vóór de oorlog wilde hij priester worden en na de oorlog, vanwege
het onrecht dat hij inmiddels had gezien, advocaat. Voor die beslissing ben ik hem nog
steeds dankbaar.

4.

Bart vertelde over de achtergrond van zijn familie Van Straten en Hoogeveen.
Getriggerd door het boek van Henk Ambachtsheer sprak hij over deze familiegeschiedenis met zijn vader – die om die reden hier vanmiddag ook aanwezig is –
waardoor Bart over die geschiedenis meer duidelijk geworden is. De familie Van
Straten-Hoogeveen is in veel opzichten door de Tweede Wereldoorlog geraakt.

5.

De grootvader van Bart, Laurens van Straten, trouwde met Bep Coster. Bep en haar
familie waren van Joodse afkomst. De kinderen van Laurens en Bep waren volgens de
wet niet-Joods. De gehele familie van Bep is tijdens de oorlog weggevoerd. Slechts een
enkeling overleefde de kampen. De vader van Bep werd ter dood gebracht in Sobibor.
Op enig moment werd Bep opgeroepen zich te melden voor transport. Haar man heeft
toen via een bevriende ambtenaar een vals Ausweiss weten samen te stellen waarmee
hij zijn vrouw letterlijk tweemaal van het perron heeft weten weg te halen. Bep heeft als
een van de weinigen van haar familie daardoor de oorlog overleefd.

6.

Aan de andere kant was er de familie Hoogeveen-Siebes. Dochter Conny Hoogeveen
trouwde met de vader van Bart. De moeder van Conny kwam uit een groot gezin en had
negen broers. Zeven van hen waren actief in het hart van het Utrechtse verzet. Na een
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actie hebben zes broers weten te vluchten en is één, Jacobus Siebes, door de Duitsers
opgepakt. Ondanks ernstige mishandelingen wist hij Kamp Amersfoort te overleven.
7.

Twee andere broers, Sjors en Jan Siebes, hebben in Nederlands-Indië gevochten en zijn
door de Japanners naar de Birma-spoorlijn gedeporteerd. Sjors heeft dit niet overleefd.

8.

Na de oorlog hebben Jaap en Conny elkaar ontmoet. Twee personen uit families die
zwaar door de Tweede Wereldoorlog zijn beïnvloed. Er werd nauwelijks over de
Tweede Wereldoorlog gesproken. De familie van hen is tot op de dag van vandaag klein
in omvang gebleven en de oorlog heeft zijn impact ook op de huidige generatie.

9.

Bart van Straten zal dadelijk de voor- en achternamen van de 55 oorlogsslachtoffers
onder de Witteleden voordragen met, voor zover bekend, de plaats van overlijden. Twee
oorlogsslachtoffers dragen dezelfde voor- en achternaam. Om die reden wordt alleen bij
hen door Bart hun titel genoemd. Ik vraag u dadelijk om te gaan staan en verzoek u
nadat de laatste naam is genoemd te blijven staan en enige tijd stilte te betrachten om de
oorlogsslachtsoffers te gedenken, totdat u wordt verzocht weer te gaan zitten.
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De 55 oorlogsslachtoffers onder de leden
(eerste voornaam-achternaam, plaats van overlijden)
Eduard BELINFANTE - Auschwitz
Johan BELINFANTE - Buchenwald
Henri van den BERGH - Auschwitz
Isaac van den BERGH - Bergen-Belsen
Adrianus BOMMEZIJN -Vaihingen an der Enz
Salomo BRANDES - Auschwitz
Jacob BRANTSEN - Buchenwald
Nicolaas CARSTENS - Neubrandenburg
Pierre CLAVAREAU - Utrecht
Hendrikus COLIJN - Ilmenau
Mozes DAVIDSON - Auschwitz
Jan EBELING - Singapore
Antonie ELAND - Neubrandenburg
Philip ELIAS - Bergen-Belsen
Mozes FRANZIE - Auschwitz
Michel FULD - Sobibor
Willem van GELDER - Sobibor
Carolus GOSELING - Buchenwald
Emile HIJMANS - Westerbork
Eduard HOLLANDER - Auschwitz
Christiaan van HOLTHE - Ravensbrück
Paul JUDELL - Haarlem
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Johan KANN - Auschwitz
Jacobus KANN - Theresienstadt
Maurits KANN - Sachsenhausen
Louis van de KASTEELE - Dachau
Gerrit KREDIET - Dachau
Hendrik KROON (ergens in) Duitsland
Sigismund van LIER - Theresienstadt
Mr. Joseph LIMBURG - Den Haag
Ir. Joseph LIMBURG - Den Haag
Aloysius LOHMEIJER - Stanislau
Max MESRITZ - Den Haag
Emmanuel MORESCO - Eindhoven
Johannes MORET - Bergen-Belsen
Gustaaf NORD THOMSON - Leiden
Louis van PRAAG - Barneveld
Gerard van RAALTE - Bergen-Belsen
Lodewijk van RAALTE - Auschwitz
Jean van ROYEN - Leusden
Vicotor RUTGERS - Bochum
Herman SALOMONSON - Mauthausen
Van SCHELVEN - Zutphen
Nardus SCHRIJVER - Theresienstadt
Bernardus SMEETS - Nijmegen
Anton van STRAATEN - Auschwitz
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Benjamin TELDERS - Bergen-Belsen
Nicolaas TIBO - Wolfenbüttel
August VOLZ - Solo
Jacob VRINS - Wassenaar
Jacob WEIJL - Sobibor
Jan WESSELING - Leusden
Ferdinand van WOERKOM - Ginneken
Hermanus ZANEN - Berlijn-Tegel
Cornelis ZEEVENHOOVEN - Voorburg
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Inleidende woorden van Max Keulaerds voorafgaand aan de onthulling van het
Gedenkteken
1.

Zoals bekend heeft de schrijver G.L. Durlacher Auschwitz overleefd. Om de overgang
naar de onthulling door de heer Van Aartsen van het Gedenkteken te markeren citeer ik
één zin uit zijn recent opnieuw uitgegeven verhaal Strepen aan de hemel en één passage
uit de zijn verhaal Bevrijdingen.
Uit: Strepen aan de hemel:
“Dezelfde avond weer die schapenwollen draden aan de hemel. Hadden ze
ons vergeten daarbuiten, daarboven?”
Uit: Bevrijdingen:
“Het grasland vol bloemen en de slissende beek trekken me naar de overkant
van de dorpsweg. Onwennig sta ik op het lemige voetgangerspad, verbaasd
over mijn eigen schreden. Rechts verdwijnt de weg in velden en geboomte.
Links de eerste huizen van Wüstegiersdorf. Alles lijkt oneindig wijd en ver
zonder grenzen van prikkeldraad. Een kleuter buiten het tuinhek. Langzaam
schuifel ik in de richting van het open veld waar weinig kans op ontmoetingen
is. Vaak sta ik stil, staar naar de zonovergoten verte. De beklemming wijkt en
maakt plaats voor dronken geluk: vrij!”

2.

Dadelijk zullen wij samen met burgemeester Van Aartsen gezamenlijk naar het
Gedenkteken in de hal lopen. De burgemeester zal daar het Gedenkteken onthullen. Ik
verzoek u de burgemeester voor te laten gaan en vervolgens eerst de eerste rijen de
gelegenheid te geven naar het Gedenkteken te lopen. Er is in voorzien dat mensen die
tijdens de ceremonie van buiten binnenkomen wordt gevraagd zo stil mogelijk te zijn.
Ik verzoek u er begrip voor te hebben dat dit misschien niet geheel succesvol zal blijken
te zijn.
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Toespraak van burgemeester Jozias van Aartsen bij gelegenheid van de onthulling van
het Gedenkteken
“In stralend lenteweer vertrok de droeve stoet langs de door het commando Den Haag
voorgeschreven route: Bezuidenhoutseweg, Herengracht, Plein, voor De Witte langs, met
verbaasde, koffiedrinkende leden op het terras…”
Zo beschreef de latere generaal Kruls zijn herinneringen aan het vertrek van een deel van het
kabinet De Geer op Tweede Pinksterdag 1940 richting Hoek van Holland.
De heftige gevechten rond de residentie indachtig, over een paar dagen exact 75 jaar geleden,
kunnen wij ons dat tafereel van die koffiedrinkende heren op het terras van De Witte maar
moeilijk voorstellen.
En niet alleen daarom: wij weten, in tegenstelling tot de mensen van toen, wat er allemaal nog
in de volgende vijf jaren zou gebeuren.
Veel Nederlanders dachten aan het begin van de bezetting dat het wellicht allemaal wel mee
zou vallen. De houding van de bezettingsmacht leek die aanname te bevestigen. Maar dat zou
een illusie blijken.
Dat sommigen al bij de capitulatie van Nederland het ergste vermoedden, blijkt uit een paar
namen op dit monument: Joodse leden van De Witte die al in de meidagen van 1940 een
einde aan hun leven maakten.
Het is goed dat zij, samen met al die andere leden die oorlog niet zouden overleven, nu
herdacht worden met dit monument.
En dat Henk Ambachtsheer de geschiedenis van De Witte in de oorlogsjaren heeft
opgetekend.
Dit boek en dit monument tonen aan dat de onderdrukking en de terreur van de nazi’s, evenals
hun roofzucht, géén halt maakten voor de deuren van dit eerbiedwaardige Haagse instituut.
Met dit boek is wéér een specifiek deel van de geschiedenis van Den Haag gedurende de
Tweede Wereldoorlog gedocumenteerd.
Ik ben daar heel blij mee. Want buiten onze stad lijkt men soms niet zo goed te realiseren
hoezeer de Tweede Wereldoorlog een stempel heeft gedrukt op Den Haag. Ik heb dat al vaker
gememoreerd.
Den Haag, en in het bijzonder het Plein, het Binnenhof en de directe omgeving, werd vanaf
1940 hét centrum van het Duitse bestuur, dat zich uiteindelijk ook meester zou maken van De
Witte.
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Zo’n tien jaar geleden konden de Hagenaars weer even zien hoe het hier in de oorlogsjaren
moet hebben uitgezien. Tijdens de opnamen voor de film Zwartboek wapperde een
hakenkruisvlag vanaf dit gebouw en was ook de ingang van de bunker op het Plein
nagebouwd.
Heel even leek het weer oorlog, de oorlog die deze 55 leden van De Witte (en voor een deel
ook hun gezinnen) het leven het kostte. Als militair, als burger, omdat ze niet wilden buigen
voor terreur, of omdat ze in de ogen van de nationaalsocialisten van de aardbodem moesten
verdwijnen. Laat de eervolle herinnering aan deze mensen ons steeds doen beseffen hoe
kostbaar én kwetsbaar vrede en vrijheid zijn.
Afsluiting door Max Keulaerds
1.

Door de ruim twee eeuwen bestaande intense verbinding tussen Den Haag en De Witte
hebben zowel De Witte als Den Haag er een belangrijk Gedenkteken bij. We zijn u er
zeer erkentelijk voor dat u het belang van deze ceremonie door uw aanwezigheid, de
onthulling en uw speech heeft benadrukt. Als dank bied ik u gaarne het derde, eerste
exemplaar van het boek van Henk Ambachtsheer aan.

2.

Het officiële gedeelte van deze bijeenkomst sluit ik af met een citaat uit het voorwoord
dat Jessica Durlacher recent schreef bij de heruitgave van Strepen aan de hemel van
haar vader:
“Niets spreekt vanzelf. Heel veel gebeurt toevallig, en het leven is een wonder
dat gekoesterd moet worden”.

3.

Ik nodig u allen graag uit voor een informeel samenzijn in de Pleinzaal.
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