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Aan de vergetelheid ontrukt (6)

Joseph Hendricus Swaanswijk (1920 -1945)
J. Swaanswijk
Ap. de Correos 164,17200 Palafrugell, Gerona, Spanje

In het in 1995 verschenen themanummer over de
Tweede Wereldoorlog werd op blz. 109 kort ingegaan op de arrestatie door de Duitsers in maart
1945 te Kockengen van mijn broer Joop Swaanswijk, die als marconist aan het verzetswerk deelnam. Ik ben dankbaar dat de Historische Kring
B reukeien en de Vereniging Veteranen B reukeien
in een gezamenlijke inspanning mij hebben weten
op te sporen in Spanje, waar ik inmiddels 16 jaar
woon in verband met de gezondheidstoestand van
mijn vrouw, en mij thans de gelegenheid wordt geboden nader stil te staan bij de nagedachtenis aan
mijn broer.
Ouders

Joseph Hendricus Swaanswijk, roepnaam Joop,
werd op 16 januari 1920 in Haarlem geboren als
zoon van Jacobus Swaanswijk (geboren op 7 december 1887 te Haarlem) en Gerredina Keijzer (geboren op 26 februari 1898 te Amsterdam).
Vader Jacobus werkte van zijn 13de tot zijn
65ste jaar bij de firma Joh. Enschedé, aanvankelijk
als drukker op de plaatdrukkerij, later op het kantoor. Moeder Gerredina kwam in 1913 met haar
ouders naar Haarlem en werkte tot haar huwelijk op
17 april 1919 als steno typiste eerst op de secretarie
van de toenmalige Gemeente Schoten, die later is
opgegaan in de Gemeente Haarlem, en vervolgens
op de griffie van het provinciaal bestuur van NoordHolland. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Joop
was de oudste. Precies 51/2 jaar na hem volgde een
tweede zoon: Jacobus, roepnaam Ko, de schrijver
van dit artikel. Circa 2 jaar daarna kregen ze ook
een dochter, Gerredina.
Joops jeugdjaren

Joop bleek al gauw een "alleskunner", zonder
verwaand te worden. Hij werd daardoor oprecht
bewonderd door zijn ouders. Voorbeelden uit zijn
jeugd: Als lid van een christelijke knapenvereniging
maakte hij met veel precisie een opklapbare tafeltennistafel, die ook na de oorlog nog werd gebruikt.
Als abonnee van het tijdschrift De Levende Natuur
werkte hij tijdens en direct na zijn schooljaren mee

aan studieprojecten van de heer Jac. P. Thijsse (het
ringen van spreeuwen en het merken van koolwitjes
om hun levensduur te ontdekken). In de tuin van het
ouderlijk huis hield hij enkele bijenvolken in zelf
gemaakte bijenkasten. Tevens werd hij lid van het
Fanfarecorps, later Harmonieorkest JOHEZ (de
naam is afgeleid van Joh. Enschedé & Zonen),
waarin hij aanvankelijk piccolo en dwarsfluit speelde, daarna klarinet en hobo. Bij al die activiteiten
betrok hij ook zijn jongere broer, die hem soms als
zijn tweede vader beschouwde; zo kreeg broer al
meteen van de eerste verdiensten van Joop zakgeld!
Na het behalen van zijn diploma MULO-B
werkte Joop een paar jaar op een notariskantoor;
ondertussen volgde hij een cursus radiotechniek.
Op 1 juni 1938 kwam hij in dienst van het Telegraafkantoor te Amsterdam, waar hij werd opgeleid
tot radiotelegrafist en daarna de rang van adjunctcommies kreeg. Het in Kockengen voortlevende
verhaal dat Joop marconist op de Grote Vaart zou
zijn geweest, is onjuist.
Toen Joop in Amsterdam woonde, heeft hij zijn
dienstregeling op het Telegraafkantoor dikwijls
veranderd, om 's avonds naar Haarlem te kunnen
gaan voor de repetities van het harmonieorkest. In
zijn vrije tijd stond hij altijd klaar om bladmuziek te
bestellen of instrumenten te laten repareren.
Verzetswerk

Door zijn werk werd Joop niet opgeroepen voor
de Duitse Arbeidsinzet. Wél kreeg hij via zijn werk
snel contact met de verzetsbeweging. Hij bracht
regelmatig joodse onderduikers en andere vluchtelingen mee naar zijn ouderlijk huis in Haarlem,
waar onder de vloer een tijdelijke schuilplaats voor
hen gemaakt was. Ook construeerde hij onder een
traptrede naar de zolderverdieping een radio, waarmee de familie dagelijks naar Radio Nederland in
Londen luisterde (het lichtknopje omdraaien zorgde
voor stroom en aanraken met een spijker vervulde
de rol van antenne).
In 1944 meende hij volledig aan het werk van
de verzetsbeweging te moeten gaan deelnemen. Hij
nam afscheid van zijn ouders en zus (broer was al
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2 oktober 1944: "Ik hoop, dat deze brief m'n laatste in deze
omstandigheden is. Dan zal de wereld er weer anders
uitzien. Beter? \k twijfel eraan. Zoolang we zelf niet beter
u/orden, mogen we niets van onze naasten verlangen. En
de mentaliteit van ons alien is er niet beter op geworden.
Doch moed houden en geloven, iets moeilijks maar onontbeerlijk."
II oktober 1944: "Ik heb het heel goed. Nooit gedacht het zoo
te zullen hebben in deze laatste zware dagen. U hoeft u
geen moment ongerust over me te maken. Bewaart U wel
onze brieven? Dat zou ik wel prettig vinden voor later/''
13 november 1944: "Ik weet nu dat ik de oorlog goed door zal
komen, dus mag ik ook ten opzichte van diegenen die al
bun best doen mij veilig te stellen, mijzelf niet in de schaal
stellen.".. . "Wat mijn kosthuizen betreft, ik heb het overal goed, reuze en prinselijk in vergelijking met u allen. Ik
heb nu reeds een zes à zeven verschillende kosthuizen gehad. Het is zoo dat als je je eenmaal goed ingeburgerd
hebt, je weer weg gaat. Als ik op straat rij hoor ik zo nu
en dan eens 'Dag oome Joop' en dan zijn het de kinderen
uan een van mijn kosthuizen, waar ik altijd 'oome Joop'
ben. Ik heb nu al uitnoodigingen voor Kerstmis om konijn
en caramelpudding te eten en om met St. Nicolaas te
komen. Een ander zegt tegen mijn verzorgers 'Zeg komt
Joop weer terug want het is zo stil in huis'. Ik schrijf U
dat niet om me zelf te prijzen of zoo iets, maar om u te
laten zien dat ik mij best op mijn gemak voel en u zich
daarover in het geheel geen zorg behoeft te maken. De
persoon die voor kosthuizen enz. voor me zorgt is ook een
reuze knul. Eenjaar of dertig."

Afb. 1. De laatste foto van Joop Swaanswijk. Deze stond
tot het eind van hun leven in het huis van Joops ouders
en is thans in het bezit van de schrijver van dit artikel.

elders nuttig ondergedoken) en gaf hen zijn foto,
waarop hij aan de achterkant met eigen hand had
geschreven: "Zoo ik niet had geloofd, dat ik in dit
leven, Gods gunst en hulp genieten zou, Mijn God,
waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was
vergaan . . . ! (Psalm 27) Joop." Hij voegde zich bij
de Raad van Verzet, een in 1943 tot stand gekomen
bundeling van tevoren afzonderlijk opererende verzetsgroepen.
In zijn brieven naar huis, per post via allerlei
omwegen, of per koerierster, gaf hij steeds blijk van
zijn bezorgdheid voor zijn familie. Over zichzelf
schreef hij weinig. Hij had het heel goed, schreef
hij herhaaldelijk.
Enkele passages uit brieven van Joop
Enige regels en opmerkingen over zijn werk en
onderduikadressen, die Joop aan zijn naaste familie
schreef luiden als volgt:

15 november 1944: "U hebt wel gemerkt dat ik erg over Ko inzit. Schrijf in de meekomende brief hoe het er mee gesteld
is, anders zal ik moeite doen hem hier te krijgen. Desnoods lopend. Denk er om: nooit adres afzender op enveloppe of in brief. Geen achternamen!"
3 december 1944: "Ik zie nu in dat het werk van mij, heel
groote offers vraagt. Dat niet van mijzelf, want ik heb het
best. Maar wel van jullie. Ik kan geen bliksem doen en
geen poot uitsteken. En dat ergert mij vaak. Toch moet het
zoo, zooals het nu is. En wat ik doe, doe ik graag. Hoewel
het wel heel erg moeilijk is de wereld te begrijpen."
"Moeder, denk verder om U zelve. Ik moet m'n moeder
nog net zo optimistisch vinden als voor mijn vertrek
hoor!"
? december 1944: "Nu we allen zooveel moeten ontbeeren, de
één dit en de ander dat, zou het Kerstevangelie ons nu
méér zeggen dan voorheen? Zouden ook jullie thuis in de
gegeven omstandigheden nog blij kunnen zijn tijdens die
dagen? Ik denk het wel. Er is altijd nog genoeg om dankbaar voor te zijn en ik vind het zoo fijn uit uw brieven te
kunnen lezen, dat jullie toch altijd weer die lichtpuntjes op
zoeken. Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Het nieuwe-, dat
ons hopelijk weer zal vereenigen in goede gezondheid.
Want dat is toch onherroepelijk het laatste oorlogsjaar
voor ons land!"
22 januari 1945: "Ik vind het rot, zelf het goed te hebben en
dan thuis honger te weten."
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27 februari 1945 (laatste brief): "En nu Ko, ben je weer thuis,
maar iaat je niet overhalen door waaghalzen. Je moet
voor een schuilplaats gaan zorgen, die prima, prima is. Ik
zou bet zoo ontzettend, in de Ie plaats voor jezelf, maar
daarnaast uoor Vader en Moeder finden, als je nu na alles wat je doorgemaakt hebt zou sneuvelen en opgepikt
u/orden. Ik hoop jullie alle vier nu aanstonds thuis te mogen zien. Dag? Joop."

Adressen voor het doorsturen van brieven aan
Joop, die mij bekend zijn, waren die van A. Hofstee, Stationsweg, Mijdrecht en wachtmeester J. de
Noo te Breukelen. Een van de onderduikadressen
van Joop, die ik heb weten te achterhalen, was de
familie Moesbergen, Straatweg 141 te Breukelen
(Moesbergen was monteur bij de P.U.E.M.). De
"fijne knul" / "halve vader" die Joops onderduikadressen ("kosthuizen enz.") regelde, was Hendrik
(roepnaam Henk) van Beest, die de oorlog overleefde en, 81 jaar oud, op 9 oktober 1995 in Driebergen overleed.
Onzekerheid over zijn lot

Tenslotte werd ook het laatste deel van Nederland bevrijd. Het ouderlijk gezin wachtte met bezorgdheid op de terugkeer van Joop, maar hij kwam

niet opdagen! De spanning van het wachten was
bijna ondraaglijk. Bij het vragen van informatie op
vermoedelijke onderduikadressen van Joop in Mijdrecht en Breukelen bleek men ook daar niets te
weten over het lot van Joop.
Eindelijk kwam op 22 juni 1945 (de verjaardag
van Joops zuster Gerredina!)eenmeneerH.J. W.Smit
uit Arnhem vertellen, dat Joop in Kamp Amersfoort
was gefusilleerd. Smit was in dat kamp verpleger
geweest.
Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog in gebruik als strafkamp en als doorgangskamp (Durchgangslager)
voor mensen die naar Duitse concentratiekampen werden
gestuurd. Na de oorlog hebben autoriteiten ijverig hun best
gedaan dit wrange stuk oorlogshistorie weg te poetsen. Het
kampterrein lag aan de Appelweg in Leusden, op de plek waar
nu politieschool De Boskamp staat.

Onderzoekers zochten na de oorlog op aanwijzingen van de voormalige kampleiding in de omgeving van het kamp naar de plekken waar slachtoffers van de Duitse bezetters waren begraven. In de
loop van juli kwam het bericht dat Joop vermoedelijk was gevonden. Een vriend van Joop ging er
heen om het stoffelijk overschot te identificeren.
Daarna werd Joop met militaire eer (pelotons
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Afb. 2. Gedeelte uit de brief die de arts H.M. Boerma op 8 augustus 1945 aan de familie Swaanswijk schreef.
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van de Binnenlandse Strijdkrachten) herbegraven in
het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats
aan de Kleverlaan in Haarlem. De Harmonie JOHEZ
was daarbij ook aanwezig en vertolkte er passende
muziek. Een aanbod Joop bij te zetten op de erebegraafplaats aan de Zeeweg te Bloemendaal was
door zijn ouders afgewezen. Zijn moeder wilde hem
"dichter bij" hebben.
In verband met de dreigende sluiting en t.z.t. ruiming van
de gemeentelijke begraafplaats aan de Kleverlaan te Haarlem,
heeft de Oorlogsgravenstichting onlangs aangeboden op hun
kosten het graf van Joop in de loop van het jaar 2000 over te
brengen naar het Ereveld te Loenen op de Veluwe. Voor die
geste ben ik hen zeer dankbaar.

Inmiddels was de familie begonnen met naspeuringen naar wat er precies gebeurd was. De genoemde verpleger Smit werd aangeschreven met de
vraag wat hij wist. Deze meldde dat Joop op 26
maart 1945 uit Utrecht naar het Kamp Amersfoort
was gekomen en daar door hem en de Groningse
arts Boerma (wiens adres hij kon doorgeven) zo
goed mogelijk was verzorgd. In de avond van
woensdag 3 april 1945 werd Joop opgehaald door
de SD-ers Jan Burgers en H. Westerveld, die hem
om 9 uur zouden hebben gefusilleerd.
Vervolgens werd contact gezocht met de arts
H.M. Boerma, die in een brief d.d. 8 augustus 1945
(zie Afbeelding 2) de familie liet weten dat hij zich
Joop zeer goed herinnerde, "zoozeer heeft dit geval
van moffenwreedheid en onvergeefbare misdaad indruk op me gemaakt, dat ik dit tot m'n dood toe zal
blijven onthouden". Hij schreef echter ook dat Joop
nergens over gesproken had. "Dat kon uit veiligheid
niet, want je leefde daar in een omgeving waarin je
je naaste nog niet kon vertrouwen. En veiligheid
van club en familie was iets dat Joop boven alles
wenschte. Ik kan me indenken dat U zeer graag iets
van hemzelf, van zijn laatste gedachten en zoo zou
willen weten. Ik weet het niet. Zijn "laatste oogenblik" kwam zoo ontzettend onverwacht. Beloofd
was dat hij naar het ziekenhuis zou gaan. We moesten hem aankleeden en op een brancard in de auto
brengen en toen pas vermoedden we het ontzettende, het typisch mofsche: de ellendelingen waren van
plan hem te fusilleren. Even daarna hoorden we de
schoten."
Dit zijn alle aanwijzingen die we konden verkrijgen over de manier waarop Joop aan zijn einde is
gekomen. Uit schoten die gehoord zijn nadat Joop
was afgevoerd, is afgeleid dat hij gefusilleerd is.
Als "gefusilleerd" werd hij daarop in de registratie
van de Oorlogsgravenstichting opgenomen.

De arrestatie van Joop
Tijdens een bezoek aan Breukelen van mijn
moeder en mij in de zomer van 1945 ontmoetten
wij betrokkenen bij de zendgroep Breukelen e.o.,
waarvan Joop deel had uitgemaakt en waaraan
Henk van Beest leiding bleek te hebben gegeven.
Zij vertelden dat Joop tegen waarschuwingen in
naar het transformatorhuisje in Kockengen vertrok
om Londen te seinen geen droppings uit te voeren
in verband met de aanwezigheid van Duitse militairen. Met de gedropte wapens en andere goederen
kwam soms ook een persoon mee, en die mocht
beslist niet in vijandelijke handen vallen. Joops
zender werd bij het seinen gepeild; hij heeft toen
aanwezige gegevens vernietigd en daarna getracht
zichzelf te doden, om niet op bepaalde wijze
gedwongen te kunnen worden namen van medeverzetsmensen te noemen. Hij had zich over dit
voornemen eerder ook wel eens uitgesproken.
Joop greep vlak voor zijn arrestatie met beide
handen de hoogspanningskabels vast, maar hij werd
door de hoge energie teruggeslagen en bleef, hoewel zeer ernstig gewond (huid en vlees van beide
handen en armen waren tot op het bot verbrand),
toch in leven. Anderen wisten hieraan toe te voegen
dat hij naar Utrecht werd gebracht, naar een
"Nebenstelle" van de Sicherheitsdienst aan de Maliebaan. Daar werd hij langdurig verhoord door de
beruchte SD-er Paul Fröhlich, maar Joop liet niets
los. Er zou door de BS nog tevergeefs een plan zijn
ontwikkeld om Joop in Utrecht te bevrijden. Daarna
was men het spoor van hem kwijtgeraakt.
De vader van Joop overleed in 1960; zijn moeder
in 1969.
De bunker
In 1992 werd de film De Bunker uitgebracht,
waarin de oorlogservaringen van Gerrit Kleinveld
in Kamp Amersfoort centraal stonden. De bunker
was het zwaarst bewaakte cellenblok in het kamp.
Hij bestond uit een zeer solide betonnen gebouw,
met aan weerszijden van een centrale gang eenpersoons isoleercellen, 22 in totaal, die meestal vol
zaten. De bewakers, die als opdracht hadden de
gevangenen psychisch en fysiek kapot te maken,
waren in Dachau opgeleid. De gevangenen zaten
vastgeketend in hun cel en hadden ook nog eens te
lijden onder luizen, honger en kou. Kleinveld zat
van 21 december 1942 tot 1 maart 1943 in die
bunker opgesloten, maar wist daaruit, heel uitzonderlijk, op miraculeuze wijze te ontsnappen. Na de
oorlog gaf hij, in dienst van het Militair Gezag, lei-
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C-PAVENIIAGR.

B October 1946.

Don Heere J . S'.vaariawi jk ,
ochreveliuss traatu'? ,
Haarlem.

De voor geen enkel onrecht terugdeinzende
vijand heeft Uw zoon Joseph, die U zoo dierbaar v/as,
op 3 April 1'H5 te Amersfoort van het leven beroofd.
Ik li'in U bi ,• dit verlies Mijn hartelijk deelneming betuigen.
Hij heeft zijn leven gegeven voor de vrijheid
van ons dierbaar Vaderland. Koge zijn nagedachtenis
U een steun in het verdere leven blijven.

Afb. 3. Op 8 oktober 1946 zond koningin Wilhelmina reeds een brief aan de vader van Joop Swaanswijk.

ding aan het onderzoek naar in Amersfoort gepleegde oorlogsmisdrijven, waarbij hij de oorlogsmisdadigers die daar hebben gewerkt persoonlijk heeft
verhoord.
Kort voor de première van de film werd Kleinveld op de televisie geïnterviewd door Karel van de
Graaf. Daarbij ging Kleinveld vrij uitvoerig in op
de arrestatie, het verhoor en het levenseinde van
Joop Swaanswijk, als een voorbeeld van de in de
bunker gepleegde wreedheden. Verder dan de bunker is Joop in Kamp Amersfoort niet gekomen.
Behalve het slot van zijn verhaal kwam wat Kleinveld vertelde overeen met wat ik in 1945 aan informatie verzamelde. Kleinveld wist dus duidelijk en
tot in details waarover hij het had. Hij vertelde,
samengevat: Die jongen heeft niets los gelaten; hij
wilde alleen maar dood. Hij is daarna naar een cel

in de bunker overgebracht en vergeten. Toen kampcommandant Berg hem bij een inspectie weer ontdekte, half bewusteloos, half dood, gaf hij opdracht
hem te liquideren. Hij liet Joop aankleden, op een
brancard leggen en afvoeren. Net buiten het kamp
had hij door gevangenen een kuil laten graven. De
SD-ers, die Joop hadden opgehaald, realiseerden
zich dat zij vergeten hadden munitie mee te nemen.
Daarom gooiden ze hem rechtstreeks vanaf de brancard in het gedolven gat, waarna er zand in ging.
Hij besloot: "Die jongen werd dus levend begraven.
Dat is gebeurd!"
Gefusilleerd of levend begraven? Dat is een
vraag die mij niet loslaat. Smit en Boerma zullen in
1945 ter troost van mijn ouders over een fusillade
gesproken hebben, dacht ik toen en denk ik ook nu
nog. Zij hebben namelijk niets gezien, alleen ge-
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certificaat
ö e mmisteR van ooRloq, kennis genomen heBBenóe
van öe RappoRten van het BUReau inlichtingen öCR
neöeRlanöse RegeRing, veRklaaRt, öat

maanswuR^
qeöuRenöe öe öuitse Bezettmq van neöeclanö, onöeR zeeß qevàiRlijke en
moeilijke omstanöiqheöen, qeheel VRijwilliq weRkzààm is qeweest VOOR öe
. mlichtinqenöienst en öaaRmeöe BeUnqRijke steun heeft veRleenö ààn öe qeMtieeRöe ooRloqvoeRinq, welke qeleiö heeft tot öe uevRijömq van neöeRlanö,

Reöenen, waaRom hij aanleiöing vi not, öOOR öeze,
namens öe neöeRlanöse ReqeRinq, zijn qRote
waaRöeRinq te Betuiqen VOOR öe aan
het vaöeRlanö Bewezen öiensten
's-qRavenhaqe, i

QxAobcr1947
öe ministeR van ooRloq

Afb. 4. Certificaat, in 1947 door de Nederlandse regering postuum aan J.H. Swaanswijk toegekend.

hoord! Maar schoten waren in Kamp Amersfoort,
waarvan de beruchte Joseph Kotälla kampcommandant was, wel vaker te horen. Na het zien en horen
van de videoband met het interview door Karel van
de Graaf waren mijn vrouw en ik dagenlang over
onze toeren; echter ook dankbaar dat mijn ouders
hiervan nooit geweten hebben. Uit alles wat de heer
Kleinveld over mijn broer wist te vertellen, bleek
dat hij zeer goed en accuraat op de hoogte was.
Alles overdenkend, hecht ik daarom het meest geloof aan de mededeling van Kleinveld, die het voor
ons relevante deel van het vraaggesprek zo nadrukkelijk afsloot met: "Dat is gebeurd!".

In 1953 is bij het voormalige Kamp Amersfoort te
Leusden een manshoog monument onthuld ter herinnering aan de slachtoffers van Kamp Amersfoort: ongeveer 35 000 mensen die er kortere of langere tijd
opgesloten hebben gezeten en zeker 1200 gevangenen
die er de dood vonden, de meesten als gevolg van
mishandeling of executie door bewakers of kampleiding. Het werd uit kalksteen gemaakt door de Leusdense beeldhouwer J. Tolboom en beeldt een sterk
vermagerde gevangene in kampkleding uit. Het herinnert ons aan de donkerste periode in ons Nederlandse volksbestaan en aan het verschrikkelijke leed dat in
de omgeving van die plek aan talloze mensen is aangedaan.
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