
Na de stille tocht op 4 mei a.s. zal de burgemeester 
van Eemnes, Mevrouw A. Th. de Leeuw-Mertens door het 
verwijderen van een doek, de gewijzigde plaquette ont
hullen. Daarn volgt 2 minuten stilte en krans-en 
bloemlegging. 

Het herdenkingsboek 

Toen, enkele weken na de onthulling van het vrijheids-
monument door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, 
duidelijk werd dat de naamlijst niet kompleet was, 
bleek het niet mogelijk het herdenkingsboek aan te 
passen. 

Omdat in het herdenkingsboek van alle personen van 
wie de naam op de plaquette vermeld staan, een foto 
en een levensbeschrijving is opgenomen, zou het nu 
niet meer kompleet zijn. Daarom is besloten dat er, in 
samenwerking met de gemeente, een informatieblad be
schikbaar gesteld zal worden waarin men een foto van 
de heer Zanoli en een levensbeschrijving zal aantref
fen. Bewust is hierbij gekozen voor een formaat dat 
het mogelijk maakt dit informatieblad op te leggen in 
het herdenkingsboek. 

Medio april zal dit verkrijgbaar zijn ten gemeentehuize, 
de bibliotheek, de plaatselijke Rabo-en Amrobank en 
bij de firma Zanoli aan de Laarderweg. 
Overigens is nog een beperkt aantal exemplaren van het 
herdenkingsboek beschikbaar. 

Vooruitlopend op het informatieblad over de heer Zano
li, dat door vormgeving zijn beperkingen heeft, stel
len wij het op prijs in deze uitgave wat meer uitge
breid op dit onderwerp in te kunnen gaan. 

Stichting Vrijheidsmonument Eemnes. 

Hendrikus G.C.A. Zanoli 

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, vestigde zich 
in Hilversum ene Georgio G. Zanoli, afkomstig uit het 
Zwitserse kanton Ticino, nabij de Italiaanse grens. 
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Enige jaren later trad hij in het huwelijk met Geertrui-
da Blanke, onderwijzeres te Utrecht. Op 10 juli 1896 
werd hun zoon Hendrikus geboren. 
Na de lagere school was er van verder leren geen sprake 
en Hendrikus moest gaan werken. In zijn vrije tijd stu
deerde hij en werkte zich op tot rechtskundig adviseur. 
Hij trouwde met Johanna Smit en ze vestigden zich te 
Laren o.a. aan de Kloosterweg, maar later verhuisden 
ze naar de Leemkuil. Zanoli hield kantoor in een pand 
aan de Schapendrift. 
Hun kinderen volgden onderwijs op de Montessori-school. 
In april 1938 verhuisde het gezin naar Eemnes, Laarder-
weg 136. 

Zanoli stond bekend als een persoon die zijn stem durf
de te laten horen. Zijn algemene ontwikkeling en kennis 
van wetgeving stelde hem in staat discussies te voeren. 
Discussies waarin hij opkwam voor de sociaal zwakkeren 
in de samenleving. Hij was een socialist in hart en 
nieren. 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog beriep hij 
zich met succes op zijn neutraliteit als Zwitsers staats
burger. Van de Zwitserse ambassade ontvingen zij een 
bord waarop dit aangegeven stond en dat voor het huis 
geplaatst diende te worden. 

Toen in juni 1941 de duitsers Rusland binnenvielen, werd 
er een ware heksenjacht op communisten en politiek an
dersdenkenden in de bezette gebieden ontketend. Ook in 
Laren kreeg de plaatselijke politie opdracht een aan
tal personen op te pakken. Zanoli had dit zien aankomen 
en was ondergedoken. 

Enige tijd later werden hij en nog een zestal inwoners 
uit Laren alsnog opgepakt en in een kamp te Schoorl in 
Noord Holland gevangen gezet. 
Zijn vrouw beklaagde zich bij de Zwitserse consul in 
Hilversum, maar deze was Duits-gezind en vertraagde de 
procedure. 
Niet lang daarna werd dit consulaat opgeheven en zij 
diende zich te wenden tot het nieuwe consulaat in Am
sterdam. Daar ondernam men wel de nodige aktie, maar 
toen zat Zanoli al in een concentratiekamp bij Lublin 
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in Polen, waar hij via kamp Vught en een aantal andere 
concentratiekampen in terecht was gekomen. 
De familie kreeg het verzoek kleding op te sturen en 
men had goede hoop dat hij door de duitsers naar Zwit
serland zou worden uitgewezen. Hij werd echter door 
hen als politiek-gevangene beschouwd en als zodanig 
bleef hij hun gevangene. 
Ongeveer een jaar later ontving de familie het pakket 
kleding terug. Dat Zanoli het ontvangen had was duide
lijk, want er bevond zich. door hem in gevangenschap 
vervaardigd houtsnijwerk. 

Uit verklaringen van overlevenden blijkt dat hij ook 
ui/r- on 
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in gevangenschap zijn medemens wist op te beuren en tot 
steun was. 

Het oprukkende Russische leger bracht een stroom vluch
telingen op gang en ook de gevangenen uit de kampen in 
Polen werden gedwongen te voet in westelijke richting 
te gaan. Deze moordende tochten kostte aan velen het le
ven. 

Tenslotte kwam Zanoli met nog een aantal van zijn mede
gevangenen in het concentratiekamp Mauthausen. 
Wat er in het kamp met Zanoli gebeurde is onduidelijk. 
Uit de gegevens blijkt dat hij eind januari, begin fe
bruari 1945 in de ziekenbarak werd opgenomen. 
Volgens de kampadministratie is hij op 12 februari 
1945 overleden. 

Overlevenden die kort daarvoor werden afgevoerd naar 
andere kampen en daar door de geallieerde legers werden 
bevrijd, konden na terugkeer in Nederland hun oren niet 
geloven toen zij vernamen dat Zanoli het niet overleefd 
had. 

Een van die overlevenden die Zanoli gekend heeft, is de 
heer L. van Blitterswijk. Laatstgenoemde is secretaris 
van de Stichting 'Vriendenkring Mauthausen' geweest. 
In die periode werd de totstandkoming van het Nederland
se monument in Mauthausen gerealiseerd. 

Werkgroepen 

Monumenten 
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de Roos, Torenzicht 38 86303 
v. IJken Everserf 20 89367 
v. Hees Kerkstraat 15 89849 
v. Hees Kerkstraat 15 89849 

Lankreijer Aartseveen 94 89198 


