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 boekpresentatie
wel gebogen, niet gebroken 

zondag 9 februari 2020
Nationaal Monument Kamp Amersfoort
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programma
10:30 ontvangst
10:45 presentatie boek
              inleiding Betty Hoogeveen-Bastiaans
              het onderzoek Theo van Bemmel
              het verhaal Carel de Mari
              uitreiking eerste exemplaren
11:45 rondleiding Herdenkingscentrum Kamp Amersfoort
13:00 lunch en uitreiking boeken in Restaurant Bavoort
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inleiding

Betty Hoogeveen-Bastiaans
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Aanleiding boek

• pa vertelde aan ons

• gezondheid

• dagboek
       1914 - 1989
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Wat vertelde hij?

• over de kampen
• nauwelijks over aanleiding, 

verzet
• iets over onderduiken, 

familie in noorden
• over zijn broer Gerard
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Vragen vanaf 2004

• over de kampen; klopte dat? 
• wat was Nacht und Nebel?
• waarom Henk naar kampen?
• waarom Gerard gefusilleerd? 
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Aanknopingspunten

• Luuk Honselaar 
• Kap. C.F. van den Berg (OD)
   summiere info, via lijsten

• namen en data van de kampen 
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 Dec. 2009:Reis kampen

1. Oranjehotel Sch. 4. Natzweiler
2. Kamp Amersfoort 5. Dachau
3. Kamp Vught 6. Mauthausen
    Proces  in Haaren 7. Melk (J.B.)

8. Ebensee
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Op spoor onderduikadres
•  febr. 2010 Coevorden:  

Greetje  onderduikgezin 
 Willemsoord, De Pol   
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Vanaf begin 2018
•  Theo en Carel, aanbod 

•  namen, data e.d.  
       -> uitgebreid onderzoek

   parallel daarmee, ‘kruisbestuiving’:

•  contacten familie e.d 
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Nabestaanden 

•  onderduikgezin (Greetje, Leida, Bas)

•  gezin/ nabestaanden Henk en Gerard, Jo

•  kleindochter J. Been
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Bv rol zwager Richard Diks

• ‘zwager’ had wapens veilig gesteld
• naam R. Diks op formulier Erelijst 
• onderzoek: aanslag Haarlem
• verhaal kleinzoon Wouter, ‘ome Bill’ 



  www.welgebogennietgebroken.nl

Rode draad na 2010

• 4 mei vieringen, gastlessen

• vragen bleven; hoe overdragen? 

• weinig info, weinig tijd …
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Gezin Lucas B. x Wilhelmina vd Klaauw WO II
•

 

•  Tilly (1905)      x Richard Diks

•  Gerard (1908) verl. Jo de Moet

•  Koos (1909)    x Toos de Moet
  
•  Joop(1913)     x Greet de Groot

•  Henk (1914)    x Corrie Lutterman

•  Leny (1916)     x Frans Rimmelzwaan

•  Willy (1921)    x Aad Haazen (na ‘45)
•  
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Vervolg presentatie

• Theo van Bemmel   deel 2: het onderzoek

• Carel de Mari         deel 1: het verhaal
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het onderzoek

Theo van Bemmel
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26 januari 2018
dossier 2e Ordedienstproces
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 het onderzoek    
• Uitvragen familie

• Archiefonderzoek 
(stapels dossiers)

• Lezen, veel lezen

• Kranten

• Internet

• Nationaal Archief       
• NIOD                  
• Bijzondere Rechtspleging        
• Nederlands Inst Militaire Historie
• Arolsen Archives  voor kampkaarten

• Koninklijke Bibliotheek  
      
• Specifieke websites
• Zoekmachines
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 met wie had Henk contact?
Eigen verklaring van Henk na de oorlog:

• Gerard Bastiaans
• Johan Nout
• Luuk Honselaar*
• Hans Smits
• Henri Drenth
• Albert Nout
• Bill Roeske
• Joop Wijhe
• Georg Elders
• Rudolf "Velo" Bierman*
• Kapitein van den Berg
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   samen in het verzet
Luuk Honselaar*

Henk Bastiaans* Gerard Bastiaans
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  vriend en vijand

Johan Nout

Tonny van Renterghem*

Albert Nout

 kapitein van den Berg

George Ridderhof*

Pim Boellaard*

Jan Been
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  vriend en vijand

Johan Nout

Tonny van Renterghem*

Albert Nout

 kapitein van den Berg

George Ridderhof*

Pim Boellaard*

Jan Been

Johan Nout
• Wapens
• Inlichtingen
• Sabotage / ampullen

Onderduik
• Amsterdam
• Overijssel

Albert Nout
• Leids Studentenverzet

• Engelandvaarders
• Verraad door Gé 

Stellbrink*

Albert Nout
• Aanslag in Haarlem
• Terug bij Richard Diks*:

• Een kogel in de bil 
van ome Bill

Soldaat van Oranje
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  vriend en vijand

Johan Nout

Tonny van Renterghem*

Albert Nout

 kapitein van den Berg

George Ridderhof*

Pim Boellaard*

Jan Been

Kapitein v d Berg
• Ordedienst
• Inlichtingen
     via Huub Lauwers
• Wapendropping 

George Ridderhof
• Agent Duitse Abwehr
• Verraadt alles
• Golf van arrestaties
• Poos en Slagter
• Gerard gefusilleerd

Pim Boellaard
• Natzweiler
• Grote steun voor 
        medegevangenen

Jan Been
• KZ Mauthausen en Melk
• Leeuwengarde
• Overlijdt op Goede 

Vrijdag '45

Begin Englandspiel
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 we weten nog niet alles
•  meer van de groepen, weinig van de individuen

via de contacten betrokken bij het "grote" verzet:
• wapens voor verzet
• sabotage
• inlichtingen
• Soldaat van Oranje
• Ordedienst
• Englandspiel
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het verhaal

Carel de Mari
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Pieter van der Laan

Uitgemergeld, botten gebroken

De zon beschijnt kermende geraamten

Dood of levend op een grote hoop

Een nummer, meer is hij niet

De hemel is te ver weg

om zijn wanhoopskreten te horen

Gekweld terug naar een onwetende wereld

Zijn dagboek opent harten van velen

Was hij maar die ander

Dan kon hij zijn verdriet delen

Want bestaat er geen erger soort

dan de mens, die zijn mens vermoordt?
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 uitreiking eerste exemplaren

 Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers

Lauren de Gruiter
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 afsluiting

 rondleiding Herdenkingscentrum

 lunch en uitreiking van de boeken
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