vrij 65

Lang herinnerde een simpel houten herdenkingskruis op de
Haarlemmerweg aan de 75 jaar geleden uitgevoerde executie

rij Veevita in Badhoevedorp, dat al snel diende
als hoofdkwartier van de lokale Binnenlandse
Strijdkrachten. Er werden onderduikers verstopt, voedselvoorraden en gedropte wapens
opgeslagen en schietoefeningen gehouden.
Een boven de Haarlemmermeer gedropte geheim agent uit Londen kreeg thuis bij Pa Verkuijl aan de Schuilhoevelaan in Badhoevedorp
na zijn verhalen over de geallieerde opmars alles te horen over de organisatie van het verzet in
de polder. Een van de toehoorders was Cornelis
Bitter, alias Kleine Keessie, een opgedoken oude
bekende uit het Rotterdamse verzet. Wat de Verkuijls niet wisten was dat Bitter na zijn arrestatie
in 1942 voor de Sicherheitsdienst (SD) was gaan
werken.

Dodencel
Op 23 november werd Pa Verkuijl, ziek op bed,
getipt dat er iets mis was. Tijd voor maatregelen
ontbrak. De volgende dag stond de Amsterdamse SD met een overvalwagen voor de deur. Tot
haar schrik spotte een van zijn dochters tussen
de Duitse oﬃcieren een bekende: Kleine Keessie. “Die kon goed toneelspelen. Op een avond
had hij bij ons thuis groot succes gehad met een
Hitlerimitatie waarbij hij vloeiend Duits sprak,”
vertelde ze later.
Vader Matthijs en zoon Henk verdwenen in de
dodencel. Zijn vrouw, jongste zoon en dochters
werden veertien dagen later vrijgelaten.
Politierechercheur Pieter Elias was in de zomer van 1944 lid geworden van de Knokploeg

Amsterdam. Het door hem opgezette recherchebureau kon dankzij twee ‘contacten’ in het
hoofdkwartier van de Sicherheitspolizei (Sipo)
verzetsmensen waarschuwen voor aanstaande
arrestaties. Zijn rechercheurs trokken vermoedelijke verraders na, die bij ontmaskering werden geliquideerd. Met zijn dienstauto vervoerde Elias ook levensmiddelen en gedropte
wapens naar Amsterdam. Op 17 november 1944
werd Elias gearresteerd, na verraad door Jodenjager Willem Heinrich Henneicke.
De drie geëxecuteerde verzetsmannen mochten niet meteen begraven worden. Hun lichamen moesten twee dagen blijven liggen ter afschrikking.
Agenten
van
politiebureau
Admiraal de Ruijterweg werden gedwongen de
lijken van de ‘terroristen’ te bewaken.
De foute begrafenisondernemer Johannes
Bleekemolen kreeg opdracht voor de ‘begrafenis’ in een anoniem massagraaf in de duinen.
De begrafenis bracht hij in rekening bij de gemeente Amsterdam. Na de bevrijding werden
de lichamen van Pieter Elias, Matthijs en Henk
Verkuijl bijgezet op de erebegraafplaats in Overveen.
Aan de Haarlemmerweg herinnert een simpel
houten herdenkingskruis aan de 75 jaar geleden
uitgevoerde executie. De eerste versie werd op
15 december 1947 onthuld voor boerderij Vredelust, die een paar jaar later werd gesloopt voor
de aanleg van Slotermeer. Door verwaarlozing
kwam het kruis zowel in 1964 als in 1976 in het
nieuws. Grote vraag daarbij was welke instantie
verantwoordelijk was voor het onderhoud van
het oorlogsmonument in de berm van de huidige N200.
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Boekenboot

→ De boekenboot, kort voor oplevering. FOTO HANS PETERS/ANEFO

D

e Boekenboot, de eerste
varende jeugdbibliotheek
ter wereld, werd op
16 december 1970 geopend
door minister Marga Klompé (Cultuur). De 25 meter lange boot lag
afwisselend in de Weesperbuurt, de
Staatsliedenbuurt en de Jordaan, tot
hij een vaste ligplaats kreeg in de
Achtergracht. Volwassenen pasten er
nauwelijks in, alles was op kinder-

maat ontworpen. In 1984 trok de
gemeente vanwege bezuinigingen de
subsidie in. Tot groot verdriet van
dagblad Trouw: ‘Amsterdam verliest
voorgoed iets unieks. Er is maar één
Rijksmuseum, er is maar één Paleis
op de Dam in de hele wereld. Er is ook
maar één Boekenboot in heel Europa. Tot zolang het nog duurt.’
De Boekenboot werd een jaar later
uit de vaart genomen.

Waardig monument
Een vraag die weer opdook bij de huidige grootscheepse opknapbeurt van de Haarlemmerweg
tussen Amsterdam en Haarlem. Wie is eigenlijk
de eigenaar? “Het was kort gezegd een hoop uitzoekwerk,” zegt Hélène de Bruine, van het Comité Haarlemmerweg en duoraadslid in de
gemeenteraad voor de ChristenUnie. “Belangrijker is dat er nu dankzij intensieve samenwerking met het project De Nieuwe N200 én met inbreng van de nabestaanden een nieuw en
waardig oorlogsmonument staat.”
Morgen, exact 75 jaar na dato, wordt de executie herdacht bij een nieuw monument. Die
plechtigheid is besloten, het terrein is door de
lopende werkzaamheden aan de N200 nog niet
openbaar toegankelijk. Hélène de Bruine is er
wel bij. Net als in 1985, toen zij als 9-jarige leerling aanwezig was bij de adoptie van haar basisschool van dit oorlogsmonument.

Cornelis Bitter was na
zijn arrestatie in 1942
voor de Sicherheitsdienst
gaan werken
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Gruwelijke brand

‘I

k gooi de handdoek in de
ring,” aldus een aangeslagen Maurits de Vries
alias Zwarte Joop
als op 16 december 1983
zijn seks- en gokimperium Casa Rosso aan de
Oudezijds Achterburgwal in de as is gelegd.
Bij de aangestoken
brand kwamen 13 mensen om het leven. Brandstichter Joseph Lan was
door De Vries ontslagen als
schoonmaker en gedumpt door
zijn vriendin Ria, caissière bij gokclub Cabala. Casa Rosso was in de

jaren zestig geopend door De Vries,
de ‘ongekroonde koning’ van de Wallen. Na zijn dood kwam Casa
Rosso – dat even verderop
werd herbouwd – in handen van zijn dochter
Edith en Brouwersgracht BV, waarachter
volgens justitie Heinekenontvoerders Cor
van Hout en Willem
Holleeder schuilgingen.
Toen dat bekend werd,
staakte het Heinekenconcern
de bierleverantie aan Casa Rosso.
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Zoekplaatje

Wat weet u van de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week
zochten we de ME’er op de gevel van
het voormalig NRC Handelsbladgebouw op Nieuwezijds Voorburgwal
234-240. Een herinnering aan het
kraakverleden van het monumentale
pand. Winnaar is Rob Daniëls uit
Amsterdam. Welke plek zoeken we
nu? Inzendingen voor maandag
12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Het lot van de verraders
Verrader Willem Heinrich Henneicke werd op 8 december 1944
bij het verlaten van zijn huis aan de Willemsparkweg 79 door het
verzet doodgeschoten. Cornelis ‘Kleine Keessie’ Bitter werd op
27 december 1944 door de Knokploeg Rotterdam gedwongen tot
het innemen van cyaankali. Maar de inname miste zijn dodelijke
uitwerking, waarna hij door het hoofd werd geschoten. Begrafenisondernemer Johannes Bleekemolen werd in 1947 door het
Amsterdamse Bijzonder Gerechtshof tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld ‘met ontzetting uit de burgerlijke rechten voor
de duur van het leven’.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

