Dan liever dood
Eddy ter Braak

In 2020 herdenken we het feit dat we 75 jaar bevrijd zijn van het knellende juk van de bezetter. We
vieren dat we sindsdien weer in vrijheid kunnen leven. Daarbij moeten we ons er echter ook van
bewust zijn dat velen die afschuwelijke tijd niet overleefd hebben. Onder hen bevindt zich een
groep die meestal wordt vergeten. Het zijn de mensen, die het destijds niet konden opbrengen
om onder dat knellende juk te moeten leven.
De belangrijkste reden voor hen om uit het leven te stappen was angst. Zowat
de helft van de plegers van deze wanhoopdaad was Joods. Zij hadden gezien
of gehoord wat er sinds 1933 met de Joden in Duitsland gebeurde en zagen
vaak geen andere uitweg meer dan uit het leven te stappen. Anderen wilden
onder geen beding onder een Duitse overheersing leven en maakten om die
reden een eind aan hun leven.
Tot deze groep behoort ook een echtpaar dat van 1933 tot 1938 in Barchem
had gewoond. Man en vrouw maakten in 1940 een eind aan het leven uit
angst hun vrijheid kwijt te raken.
Hun beider namen, M.J. van Doorn en J.C.E. van Doorn-Vermeulen, staan op
de grijze natuurstenen pilaar van het Barchemse oorlogsmonument vermeld.
Waarschijnlijk zijn er in Barchem niet veel mensen die weten wie er achter deze
twee namen schuilgaan. Dat komt ook doordat ze niet in Barchem om het
leven zijn komen, maar in Ukkel bij Brussel. Waarom hun naam toch op het Barchemse monument staat heeft mogelijk als achtergrond dat men destijds in
Barchem vond dat ook zij tot de Barchemse slachtoffers van de oorlog behoorden te worden gerekend.
Tinus van Doorn en Annie Vermeulen
De twee namen staan voor Marinus Jacob (Tinus) van Doorn en Johanna Cornelia Elisabeth (Annie) van DoornVermeulen. Tinus was beeldend kunstenaar. Van hem is redelijk wat werk bekend. Annie was ook creatief actief,
vooral met naald en schaar, maar daar is blijkbaar niets van behouden gebleven.
In 1933 lieten ze een opmerkelijk huisje in de stijl van een Indisch plantershuis op een flank van de Lochemseberg bouwen, aan de kant van de Zwiepseweg. Het huisje kreeg de Indische naam Pondok, wat zoveel wil zeggen als tijdelijk optrekje of vakantiehuisje. Het echtpaar heeft er slechts vijf jaar gewoond, van 1933 tot 1938.

Waarom ze daarna naar Ukkel in de nabijheid van Brussel vertrokken wordt verderop in dit verhaal duidelijker.
Tinus van Doorn werd in 1905 in de stad Padang aan de Sumatraanse westkust geboren, als tweede zoon van
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Twee keer de Pondok, links op een ansichtkaart en rechts op een afbeelding uit het boek ‘Tinus van Doorn 1905-1940’ van Erik Slagter.

5

het Nederlandse echtpaar M.J. Van Doorn en H.J.W.
van Meerendonk. Beide ouders waren in NederlandsIndië werkzaam in het onderwijs. Tinus van Doorn
heeft er blijkbaar een plezierige jeugd doorgebracht.
Waarom zou hij anders het huisje in Barchem de naam
Pondok hebben gegeven. Tinus hield van de natuur
en die was er in de omgeving van zijn geboorteplaats
voldoende aanwezig. In 1914 ging het gezin naar
Nederland. Niet alleen om daar de verloftijd door
te brengen, maar ook om een onderdak te zoeken
voor de beide zonen. Ze werden ondergebracht in de
omgeving van Breda, eerst in een internaat en later in
een onderwijzersgezin. Zo hebben ze hun lagere en
middelbare schooltijd doorgebracht. In 1921 had de
drie jaar oudere broer Jan zijn HBS-tijd met goed gevolg volbracht en verhuisde naar Den Haag om daar
te gaan studeren. Tinus sloot zijn HBS-tijd in 1924 met
goed gevolg af en ging bij zijn ouders in Oegstgeest
inwonen. Zij waren pas in datzelfde jaar uit Nederlands Oost-Indië teruggekomen. Tinus wist eerst
nog niet goed of hij nu een biologiestudie zou gaan
volgen, of naar de Haagse Academie voor Beeldende
Kunsten zou gaan. Het werd de Haagse Academie.
Bij die keuze hebben waarschijnlijk zijn vader en zijn
tekenleraar aan de Bredase HBS, A. Wirtz, een rol gespeeld. Zijn vader moet zelf een niet onverdienstelijk
schilder zijn geweest. En op de Bredase HBS bleek, dat
Tinus duidelijk talent had. A. Wirtz, zelf oud-student
Dit zelfportret maakte Tinus in 1926.
van de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten,
heeft Tinus zeker gestimuleerd. Uit zijn HBS-tijd stammen ook zijn eerste hout- en linosneden.
Tinus begon wel aan de opleiding aan de Kunstacademie, maar maakte deze niet af. Hij voelde zich er teveel
opgesloten en geremd in zijn kunstuitingen. Daarvoor was hij een te gevoelig mens, iemand die erg op vrijheid
en eigen keuzes was gesteld. Hij koos er voor om als zelfstandig kunstenaar aan de slag te gaan. Hierin werd hij
gesteund door zijn ouders. En als beeldend kunstenaar maakte hij ook snel naam. Maar doordat hij te weinig
zakenman was, wist hij niet voldoende financieel voordeel uit zijn naamsbekendheid te halen. Het gevolg was
dat hij voortdurend geldgebrek had. Alleen dank zij de financiële steun van zijn ouders kon hij het hoofd boven
water houden. En dat hebben ze een groot deel van zijn leven volgehouden. Pas rond 1935 stopten ze er mee.
Annie Vermeulen
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Akkie in 1929 geschilderd door Tinus van Doorn.

Over Annie’s leven is minder bekend, dan over dat van haar partner
Tinus. Gedurende hun samenleven ging voor de buitenwereld de
meeste aandacht uit naar Tinus. Hij was immers de kunstenaar.
Annie was in 1890 in Rotterdam geboren en daar opgegroeid. Over
haar opleidingen is niets bekend. In 1912 trouwde ze en verhuisde
ze met haar echtgenoot Antonius Gerardus Smits naar Boxtel. Hier
kregen ze twee zonen. Maar het huwelijk strandde. Annie verliet
haar man al weer in 1916 en vertrok naar Rotterdam. Het ziet er
naar uit, dat de beide jongens naar een internaat gingen. Annie
moest de kost voor zichzelf verdienen.
Een advertentie in De Maasbode laat zien, dat ze in die tijd werkte
als gediplomeerd lerares piano, solozang, ademgymnastiek en
hygiënisch spreken (stotteren en stamelen).
Tinus en Annie (Akkie)
Annie werd door Tinus Akkie genoemd. Deze naam staat ook
meerdere keren op werk van hem vermeld. Tinus leerde haar in
1928 kennen, wanneer en waar is niet bekend. Naast haar eerder

vermelde beroepsmatige werkzaamheden leidde ze ook nog een dames- en kinderkoor en hield zich bezig met
decoratief naald- en breiwerk. Waarschijnlijk leerde ze in verband met dat laatste Tinus kennen. En die kennismaking leidde in 1929 tot een huwelijk. Tinus ging daarop bij Annie in Rotterdam wonen. Hij had tot dan toe
niet veel van zijn werk verkocht, maar zag nu wel in, dat hij het over een andere boeg moest gooien. Hij moest
namelijk een gezin gaan onderhouden. Het lijkt er op dat Annie stopte met haar werk. Tinus ging aan het werk
in opdracht van anderen, zoals met het maken van illustraties voor boeken en het ontwerpen van affiches en
reclametekeningen. Zo kwam er wat meer geld binnen dan hij gewend was. Hij heeft voor een paar bekende
schrijvers de illustraties in hun boeken verzorgd, o.a. voor Jan Greshoff, Jan Slauerhoff, Antoon Coolen en Martinus Nijhoff.

Illustratiewerk van Tinus van Doorn.

Ondertussen bleef Tinus ook hout- en linosneden en schilderijen maken. Hij zond dit werk ook in voor exposities. Voor onderstaand schilderij ‘Nachtveerboot’ werd hij in 1931 met een prijs bekroond.
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Nachtveerboot uit 1931.
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Met Greshoff raakte hij nader bevriend. Deze heeft mogelijk ook een rol ten aanzien van de latere verhuizing van
Tinus en Annie naar Ukkel gespeeld. Met Slauerhoff moet hij ook nader contact hebben gehad, want tussen de
nagelaten spullen van deze schrijver werd een onafgemaakt gedicht gevonden, waarbij Tinus van Doorn eerst in
1925 en later nog een keer in 1935 een schilderij blijkt te hebben gemaakt. Tinus moet dus van het gedicht op de
hoogte zijn geweest. Gedicht en schilderijen zijn waarschijnlijk nog niet eerder samen te zien geweest.
Eerste couplet van het nagelaten gedicht van
Jan Slauerhoff:
Een avontuur van Don Quichot de la Mancha

Zij rijden strak en stil op d’einder aan,
In plechtige aanbidding opziend naar de maan,
Die grillig soms een draak maakt uit een schuur,
Maar doet daar bij hun droevige figuur,
Met lichteffecten handig aangebracht,
Als reuzen rijzen uit den grondigen nacht.
1925

1935

Het schilderij uit 1925 doet wat grappig aan, terwijl dat uit 1935 een soort droefgeestigheid en beklemming
uitstraalt. Dat heeft alles te maken met de verandering van gemoedstoestand van Tinus in latere tijd.
In zijn schilderijen was Tinus een man van kleuren, die gebruikte hij als draagster van gevoelswaarden, zodat hij
kon uitdrukken wat hij van binnen voelde. Dat is goed te zien op de volgende schilderijen van hem, alle uit het
jaar 1934 (dus uit de Barchemse tijd).

Oogst 1934

Tinus en Akkie 1934

Boerenjongetje 1934

Rode stier 1934

Akkie was de muze van Tinus. Hij heeft haar vele malen afgebeeld, al dan niet voorzien van haar naam. Hier een
paar voorbeelden.
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Plantster (Akkie) met kruiwagen 1938,
op de achtergrond de Pondok

Akkie met geitje 1935

Akkie 1938

Naakt (Akkie) met vogel 1932

De dreiging uit het oosten
Tinus was een zeer gevoelig mens en, zoals eerder is vermeld, erg op vrijheid gesteld. In het buurland
Duitsland was in die tijd echter een ontwikkeling gaande die Tinus erg verontrustte: de opkomst van
Adolf Hitler en zijn nationaalsocialistische partij. In hoeverre het aan de macht komen van Hitler in 1933
een rol heeft gespeeld in de keuze om van Rotterdam naar het
platteland in Barchem te verhuizen, is niet duidelijk. Wel was het zo
dat Tinus in die tijd min of meer in een crisis verkeerde en hij naar
´buiten´ wilde, weg van het drukke stadsleven. Ook niet duidelijk
is, waardoor de keuze op Barchem viel. Gedurende zijn schooltijd
in Breda had hij de vakanties altijd in Asperen aan de Linge doorgebracht. Waarom gingen ze daar dan niet heen? Maar in Barchem
vonden ze een heerlijke plek, in een huisje dat goed bij hen paste.
Tinus maakte er veel werk: hout- en linosneden, pentekeningen en
schilderijen van planten, dieren en mensen uit de omgeving. Uit
1937 bestaat ook nog een tekening van een Barchems boerderijtje
van Tinus. Zijn werk uit die tijd was nog vaak dromerig en helder
Barchems boerderijtje
van kleur. Maar de dreiging van het gevaar uit het oosten begon
een steeds sterkere invloed te krijgen op hem en zijn werk. Met name zijn schilderijen werden steeds
neerslachtiger van beeld, meer en meer donker van tint en alleen het allernoodzakelijkste werd weergegeven.

Voor critici was dat een reden dit soort werk af te doen als ‘zwarte kunst’. De Nieuwe Rotterdamsche
Courant noemde in 1936 zijn keuze voor het duistere in zijn werk zelfs een ‘essentiële vergissing’. De
krant vond dit het werk van een kunstenaar die van zijn hersens een ziekenkamer heeft gemaakt.
“Is het de geest van de zieke tijd, die parten speelt?”
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Ukkel bij Brussel
Voor Van Doorn werd de angst steeds sterker dat de Duitsers ons land zouden binnenvallen en hij daarmee zijn vrijheid om kunst te kunnen maken, zoals hij dat zelf wilde, zou verliezen. En toen zijn werk ook
nog werd afgekraakt door de Nederlandse pers was dat mogelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Tinus en Akkie ontvluchtten in 1938 Nederland en vestigden zich in Ukkel, een buitenwijk
van Brussel.
Mogelijk heeft de schrijver Jan Greshoff een rol gespeeld in de keuze voor Ukkel. Tinus was bevriend
gebleven met de schrijver. Greshoff woonde zelf
ten noorden van Brussel in Schaarbeek. Rondom
de schrijver had zich in de loop der jaren een
gezelligheidskring van Nederlandse en Vlaamse
schrijvers en andere kunstenaars gevormd, waar
Tinus van Doorn ook deel van ging uitmaken. Zij
het, dat hij zich altijd in de schaduw van de groep
heeft opgehouden2.
Zes jaar had het echtpaar in Barchem gewoond.
Ook gedurende zijn periode in Barchem blijkt Van
Doorn nog behoorlijk afhankelijk te zijn geweest
van de financiële steun van zijn ouders. Toen ze
deze steun in ongeveer 1935 uiteindelijk staak-
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Album amicorum van Akkie.
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ten3, werd dat door de kunstenaar als een ramp ervaren. Hij
schreef zijn ouders, dat hij nu geen mogelijkheid meer had om
te werken en te exposeren:
“Ik ben aan het einde van mijn krachten. Ik kan de strijd niet langer volhouden. Ik wil werken, werken, en de middelen daartoe ontbreken me.”
Door het vertrek naar Zuid Afrika van zijn vriend Greshoff, die
er als kunstcorrespondent voor de NRC in Brussel wat bijverdiende, kon hij diens positie overnemen met de daaraan verbonden inkomsten. Zo kwam er gelukkig toch weer wat geld
binnen. Hij heeft het werk twee jaar gedaan.
Verder besteedde hij zijn tijd in Ukkel vooral aan het maken
van pentekeningen en aan beeldhouwwerk, waarvan hierboven een voorbeeld. Uit die tijd stamt ook de afbeelding van
het album amicorum met daarop een tekening die Van Doorn
gemaakt had voor zijn vrouw. Afgezien van een dreigende
komst van de oorlog, lijkt Van Doorn een prettige tijd in Ukkel
te hebben gehad. Hij raakte er bevriend met de dichter Jan van
Nijlen, die hij ontmoet had op de bijeenkomsten bij Greshoff
en die vlak bij Tinus bleek te wonen.
Maar ook in Ukkel kon hij de Nazi´s niet ontlopen. Twee jaar
later, op 17 mei 1940, trok het Duitse leger Brussel binnen. De
dag van de intocht werd de dag, dat het echtpaar Van DoornVermeulen een eind aan hun leven maakte.
Het duurde enige tijd voor het nieuws in Nederland bekend
raakte, want pas op 11 juni 1940 stond in de Maasbode onder
de kop ‘Bij het overlijden van Tinus van Doorn’ o.a. het volgende te lezen: “Men schrijft ons: Met Tinus van Doorn, wiens overlijden in het Avondblad van gisteren is gemeld, verliest de hedendaagsche Nederlandsche beeldende kunst een van die stille en wat terzijde staande
figuren, wier werk echter toch het zijne er toe bijdraagt, haar richting en beteekenis
te geven.”
De bewuste ‘men’ uit het bovenstaande in De Maasbode kan bijna niemand
anders zijn dan de Vlaamse dichter Jan van Nijlen. Jan van Nijlen woonde om
de hoek bij Tinus en Akkie en trok regelmatig met Tinus op. Hij was ook degene,
die ontdekte dat er in huize Van Doorn wat aan de hand was. De vorige dag was
hij nog bij het echtpaar op bezoek geweest en hij wilde nog even iets met Tinus
bespreken. Maar er werd niet opengedaan. Naderhand bleek, dat beiden overleden waren.

In het bovengenoemde artikel in De Maasbode vermeldde ‘men’ over Akkie nog: “In zijn vrouw, die met
hem is omgekomen, heeft hij, vele moeilijke jaren een
grooten steun gehad. Zij moet zeer verdienstelijk piano hebben gespeeld en ik
herinner me breiwerk van haar, met de wonderlijkste figuren van dieren en vogels
in geometrische ornamenten, dat artistiek een ongetwijfeld meer dan gewone
begaafdheid verried.”
Zoals uit de bijgevoegde advertentie blijkt, kwamen de ouders van Tinus pas
op 10 juni 1940 te weten wat er met hun zoon en schoondochter was gebeurd
en nog wel via de krant. Hetzelfde overkwam waarschijnlijk ook de beide zonen
van Akkie.
Voor mij was het vreemd te vernemen, dat de namen van Van Doorn en zijn
vrouw vermeld staan op het oorlogsgedenkteken voor de Barchemse kerk. In
deze gemeenschap leeft blijkbaar de gedachte, dat het echtpaar tot de Barchemse slachtoffers van de oorlog behoort, ook al waren zij twee jaar voor het
gebeuren al uit Barchem vertrokken. Een goede gedachte, dat ze in Barchem
gezien worden als oorlogsslachtoffers, want dat waren ze zeker.

Barchems oorlogsmonument

Tenzij anders vermeld komen de afbeeldingen van de door Van Doorn vervaardigde werken uit het boek Tinus van Doorn 1905-1940,
uitgegeven door het Museum Belvédère in Oranjewoud bij Heerenveen. Het museum heeft toestemming gegeven voor publicatie. Het
zelfportret (linosnede) en het geschilderde portret van Akkie zijn met toestemming van Museum De Lakenhal in Leiden afgebeeld.
2
Uit het verhaal ‘Het aards paradijs in Ukkel’, afkomstig uit het boek Supplement, behorend bij De laatste deur, geschreven door Jeroen
Brouwers.
3
Of het feit, dat het echtpaar Van Doorn-Vermeulen in de winter van 1935-1936 een reis is gaan maken door Spanje en Portugal, invloed
heeft gehad op het stopzetten van de financiële steun van Van Doorns ouders, is niet bekend
4
Delpher: De Maasbode 11-6-1940, artikel: Bij het overlijden van Tinus van Doorn.
1

Onbekend bord
Paul Roodbol
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Het HG, en dat is bij velen niet bekend, bezit ook een verzameling voorwerpen. Onlangs bij de
inventarisatie daarvan vonden we dit bord uit de Tweede Wereldoorlog terug. Helaas is daarvan
weinig tot niets bekend. Ook zijn er in de collectie geen foto’s en andere documenten te vinden
uit die periode van Huize Berkeloord. Wie kan ons verder helpen?
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