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Aan de vergetelheid ontrukt (5) 

Jacobus Johannes Platenkamp 
(1924 -1944) 

Johan M.A. Platenkamp en Arie A. Manten 
Van Coeverdenstraat 10, 7471 SX Goor/Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Een tijd van oorlog is juridisch geen tijd van rechte
loosheid. Al in de 19de eeuw werd begonnen met 
een internationale codificatie van het oorlogsrecht. 
Een van de elementen daarin is het onderscheid 
tussen de gewapende macht en de burgerbevolking. 

Aan het naleven en handhaven van het oorlogs
recht jegens burgers schortte het echter helaas nogal 
eens. Het hierna volgende verhaal over de lafhartige 
liquidatie van een onderduiker aan de Scheendijk in 
Breukelen-St. Pieters levert daarvan een voorbeeld. 

Dolle Dinsdag 
Op dinsdag 5 september 1944 meldde Radio 

Oranje uit Londen dat Britse troepen Breda hadden 
bereikt. De dag tevoren was door de rijkscommis-
saris de uitzonderingstoestand afgekondigd. Een en 
ander deed het gerucht ontstaan dat de geallieerde 
troepen al over de grote rivieren waren en de bevrij
ding van Midden- en West-Nederland zeer nabij. 
De NSB raakte in hevige paniek en de bevolking 
begon zich voor te bereiden op de komst van de be
vrijders. Deze opwindende dag zou de geschiedenis 
ingaan als Dolle Dinsdag. 

Ook bij verscheidene onderduikers in het trek-
gatengebied achter de Scheendijk sloegen de rem
men los. Lang had men iedere dag in spanning 
gezeten of voor hen alles goed zou blijven gaan. Nu 
zag men de vrijheid gloren, waarop men al zo lang 
wachtte. Aan hun individuele en collectieve nood
druft, als onderduikers en als woongroep, leek een 
spoedig eind te gaan komen. 

De aan de Scheendijk, op nr. 18, woonachtige 
NSB-er Dirk Simon Tulp, die een actief lid was van 
de geüniformeerde W.A. Schutzdienst, vertrok op 
Dolle Dinsdag halsoverkop in oostelijke richting en 
liet zijn huis onbewaakt achter. Een groepje van 
vermoedelijk drie onderduikers, waaronder de 20 
jaar oude Sjaak Platenkamp, nam na enkele dagen 
de kans waar en doorzocht het huis van Tulp, op 
zoek naar voedsel en andere dingen van waarde en 
ook gewoon om hun opgekropte gram op de vijand 
bot te vieren. 

Arrestatie en moord 
Helaas echter keerde Tulp onverwacht terug. De 

onderduikers sloegen op de vlucht via het achter het 
huis gelegen stuk grond en bereikten op één na per 
boot of zwemmend de veiligheid. Platenkamp was 
echter wat achter geraakt. Daardoor kreeg Tulp hem 
te pakken. Hij nam hem onder bedreiging met zijn 
vuurwapen mee naar huis en vervolgens naar de 
politiecel in het gemeentehuis Boom en Bosch. Daar 
alarmeerde hij de plaatselijke politie en de Grüne 
Polizei. Niemand kreeg toestemming Platenkamp 
tijdens zijn gevangenschap te bezoeken. 

Afb. 1. Sjaak Platenkamp, Utrecht, 1941, in zijn kelners-
pak (Familie-archief van het Huis Platenkamp, Goor, inv. 
nr. 3.250 ch 3, 1973-365). 
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Op vrijdagavond 8 september kreeg vader Ab 
Platenkamp in Utrecht te horen dat er in B reukeien 
iets gaande was met zijn zoon. De volgende och
tend reisde hij naar Breukelen om poolshoogte te 
nemen. Hij werd er niets wijzer en kreeg zijn zoon 
niet te zien. Men had opdracht iedereen door te ver
wijzen naar een Duitse instantie aan de Maliebaan 
74 te Utrecht. Om zijn vrouw niet te lang alleen te 
laten, ging vader Platenkamp in Utrecht echter eerst 
naar huis. Kort daarna kregen ze het bericht dat 
hun zoon was doodgeschoten. Wat er precies was 
gebeurd werd hen niet meegedeeld. 

Pas na de bevrijding kon uit mededelingen van 
een aantal mensen die ieder een deel van de ge
beurtenissen hadden waargenomen, de gang van 
zaken worden gereconstrueerd. Die zaterdag was 
Sjaak Platenkamp door de Grüne Polizei naar het 
huis van Tulp teruggebracht. Men heeft hem zien 
lopen met de handen in de nek en gewapende man
nen achter hem. Kort na aankomst bij het huis van 
Tulp beval men hem te lopen, waarna hij zoge
naamd op de vlucht werd neergeschoten. Kennelijk 
was men er niet meer zo zeker van of de bezettings
autoriteiten hem nog zouden kunnen berechten, 
maar wilde men evenmin het binnendringen in de 
woning van Tulp ongewroken laten. 

Zo stierf deze jonge man op 9 september 1944. 
Een Breukelse kloosterzuster, woonachtig in het 
klooster naast de Sint-Jan de Doperkerk, die toeval
lig in de buurt was, heeft nog geprobeerd Platen
kamp te helpen, maar het was te laat. Een kogel was 
dwars door zijn hoofd gegaan en had vrijwel zeker 
onmiddellijk de dood ten gevolge gehad. 

Onduidelijk is voor altijd gebleven wie het dode
lijke schot heeft gelost. 

Na afloop van de oorlog zijn onderzoekers naar oorlogs
misdaden bij de ouders van Sjaak Platenkamp op bezoek ge
weest om inlichtingen in te winnen. De ouders waren toen nog 
steeds overmand door verdriet en zagen er van af om officieel 
aangifte te doen van de moord op hun zoon. Daarna is dat 
onderzoek niet voortgezet. 

Dirk Tulp werd door de Bijzondere Rechtbank tot gevange
nisstraf veroordeeld wegens collaboratie en verloor zijn Neder
landse nationaliteit wegens gewapende dienstverlening aan een 
vijandelijke mogendheid. Hij heeft na zijn vrijlating nog gerui
me tijd in Breukelen gewoond. 

In Utrecht begraven 
Het lichaam van Sjaak Platenkamp is enkele 

dagen opgebaard geweest in het brandspuitenhuisje 
op het Kerkplein te Breukelen. Vader Platenkamp, 
die na ontvangst van het overlijdensbericht opnieuw 
naar Breukelen was gekomen, kreeg aanvankelijk 

Afb. 2. Het graf van Sjaak Platenkamp uit 1945 op het 
ereveld van de R.K. Begraafplaats St.-Barbara te Utrecht 
(foto uit 1981, in Familie-archief van het Huis Platen
kamp, Goor, inv. nr. 3.250 ch 3, 1981-7). 

geen toestemming zijn zoon naar Utrecht te laten 
overbrengen. Later werd Sjaak evenwel toch naar 
zijn ouderlijk huis gebracht. Hij heeft daar opge
baard gestaan in het café. Daar kwam veel bezoek 
afscheid van hem nemen, vooral jonge mensen. Hij 
had twee pleisters op zijn gezicht; de plekken waar 
de kogel zijn lichaam was binnengedrongen en had 
verlaten. Zijn zus Riet meende zich te herinneren 
dat hij ook kogelgaten had in borst en rug. 

De uitvaartdienst werd gehouden in de St.-Anto-
niuskerk in de Kanaalstraat te Utrecht. Vervolgens 
werd hij op 13 september 1944 op de Rooms-
Katholieke begraafplaats St.-Barbara aan de Bilt-
straat te Utrecht begraven. Alleen de directe familie 
mocht daarbij aanwezig zijn. WA-zwarthemden 
waren gewapend in de buurt om te voorkomen dat 
een oploop of rel zou ontstaan. 
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Biografie 
Jacobus Johannes Platenkamp was de derde van 

de vier kinderen van Albertus Platenkamp (geb. 
Oldenzaal 10 mei 1897) en Elisabeth Adriana van 
Poppel (geb. Breda 22 december 1897). Hij werd in 
Utrecht geboren op 21 maart 1924. Zijn roepnaam 
onderging een geleidelijke evolutie: op zijn spelers-
kaart 1936-'37 van de Utrechtse voetbalvereniging 
P.V.C, tekende hij als Jac. Platenkamp. Men noem
de hem Sjaak, maar schreef meermalen Jack. In 
documenten rond zijn overlijden (rouwkaart, bid
prentje, dankbetuiging voor ondervonden deel
neming) liet men zijn naam afdrukken als Jacques. 
We kozen in dit artikel voor de roepnaam Sjaak, 
want zo zal hij vrijwel zeker zijn aangesproken. 

Sjaak ging na het lager onderwijs gevolgd te 
hebben naar de ULO-school in de Malakkastraat te 
Utrecht. Daama ging hij in het horecavak. Hij wilde 
echter beslist niet in de zaak van zijn vader werken. 
In De Neut, een café-restaurant aan de Oude Gracht 
te Utrecht kreeg hij een tijdelijke baan als kelner. 

Sjaak was een meestal opgewekte, vrij laconie
ke, eenvoudige jongeman. Hij was niet iemand van 
veel woorden. Hij stond snel voor iemand klaar en 
had veel vrienden. 

In 1942 werd Sjaak Platenkamp 18 jaar. Toen 
werd de dreiging van gedwongen tewerkstelling in 
Duitsland voelbaar. Sjaak wilde niet naar Duitsland, 
en meldde zich niet bij het arbeidsbureau. Eerst ver
bleef hij 5V2 maand officieel in Hilversum. Na en
kele weken op Soestdijksestraatweg 137 te hebben 
gewoond, zat hij de rest van zijn tijd aldaar op 
Tulpstraat 72 (in het licht van wat daarna zou 
gebeuren een opmerkelijke straatnaam). Op 28 sep
tember 1942 werd hij weer op zijn ouderlijk adres 
te Utrecht ingeschreven. Daarna vermeldt zijn per
soonskaart geen verhuizingen meer. Die waren er 
wel, want Sjaak dook onder, maar dat meldde je na
tuurlijk niet bij de overheid. Hij verbleef op diverse 
adressen, waaronder enige maanden bij zijn tante 
Aleida Platenkamp in de Nieuwe Daalstraat 10 te 
Utrecht. 

Uiteindelijk vond hij onderdak in een woonark 
van de heer Beilo, die afgemeerd lag in de Kievits-
buurt, een trekgatengebied achter de Scheendijk te 
Breukelen-St. Pieters. Beilo was een vriend van 
vader Ab Platenkamp. De Scheendijk was in die 
tijd een smalle landweg. De recreatieve druk op die 
weg en het gebied er omheen was toen nog klein. 

De moeder van Sjaak fietste regelmatig naar zijn 
achtereenvolgende onderduikadressen om hem eten 
te bezorgen. Zijn vader had bij het uitbreken van de 
oorlog nogal wat jenever apart gezet en kon die in 
latere oorlogsjaren ruilen voor voedsel. Moeder was 
altijd erg bezorgd om deze zoon. 

In de familie Platenkamp leeft het verhaal dat 
Sjaak ook aan verzetsactiviteiten heeft deelgeno
men. Het bewijs daarvoor kon door onze naspeurin
gen niet geleverd worden. Kan iemand onder de 
lezers hierover informatie verschaffen? Een bericht 
aan een van de beide auteurs wordt dan zeer op 
prijs gesteld. 
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