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Kritiek op de marine leidt tot dood van moeder Geertruid

Het conflict om
de Matrozenbond
Vroeger was alles beter. Voor je het weet, mompel je
zoiets. Maar vroeger was er ook moord en doodslag.
In een wekelijkse serie duiken we in misdrijven die
lang geleden plaatsvonden in de Noordkop. Deel 10:
het fatale schot op een ex-vrouw om de zoon te
straffen.

Petra Bies

p.bies@mediahuis.nl
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Tot zelfs op de
tram liet hij
haar en de
kleine jongen
niet met rust,
zodat deze
vroeg: ’Moeke,
wat moet die
man met dat
brilletje toch
van ons?’

Den Helder n Het is op een zaterdagochtend in juni 1911, even na
negen uur, als de 56-jarige huishoudster Geertruid Kamphuis in
de woning aan de Amsterdamse
Johannes Verhulststraat de deurschel hoort gaan. Als zij nietsvermoedend de deur opentrekt en het
portaal op stapt, wordt ze vanaf
korte afstand neergeschoten. Een
aanslag uit diepe haat, die wortelt
in Den Helder.
Geertruid wordt geraakt in haar
onderbuik, de kogel doorboort
haar darmen op meerdere plaatsen.
Ze lijkt gered met een operatie,
maar drie dagen later sterft zij aan
een longontsteking, als gevolg van
de narcose.
Geertruid kent de dader, die na
het schot rustig wegloopt en de
revolver drie huizen verder in een
portiek gooit. Het is haar ex-man,
de 57-jarige metaalbewerker Frie-

drich Meijer. „De oorzaak tot deze
daad scheen gezocht te moeten
worden in een klove, die reeds tien
jaar bestaan had tusschen den
beklaagde eenerzijds en zijn gescheiden vrouw en haar zoon anderzijds, een klove, waaraan de
politieke gezindheid van den zoon
niet vreemd was”, bericht De Telegraaf.

Propaganda
Die zoon is Willem Hendrik Meijer, die in Den Helder begin vorige
eeuw zijn vingers blauw tikt voor
Het Anker, het blad van de matrozenbond. Opruiende stukken,
wordt binnen de bestuurlijke
Haagse kringen en marineleiding
verzucht.
Willem zit zelf geruime tijd bij
de marine, al op zijn veertiende
gaat hij naar de zeevaartschool in
Leiden. Binnen de marine heerst
een groot standsverschil. Het leven
van de gewone matroos is hard,
ondervindt Willem op enkele lange
reizen, onder meer naar voormalig
Nederlands-Indië, waar de jarenlange Atjeh-oorlog woedt. Het eten
is slecht, er wordt weinig betaald
en er wordt snel en streng gestraft.
En dan zijn er nog de soms vreselijke toestanden op de plaats van
bestemming.
Het moet anders voor het zogeheten ’mindere marinepersoneel’,
vindt Willem en hij wordt als jonge
twintiger lid van de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij,
en de Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine Matrozen, kortweg matrozenbond. Willem deelt
zijn mening graag via een kritische
pen. Hij schrijft onder het pseudoniem Marino artikelen voor diverse
bladen. Na enkele lichte straffen
voor die activiteiten is de marineleiding het beu en volgt er in 1902
ontslag.

Kinderwerving

Het pand van de matrozenbond aan de Hoofdgracht in Den Helder in de beginjaren van vorige eeuw.
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Willem zit niet bij de pakken neer,
integendeel, hij gaat vol aan de
slag voor de matrozenbond en
schrijft een brochure over de kinderwerving door de marine, onder
de titel ’Een en ander over de tegenwoordige werving bij de Zeemacht en de treurige gevolgen
daarvan’. Willem heeft een heikel
onderwerp te pakken. Het imago
van de marine is halverwege de
negentiende eeuw niet best, het
valt niet mee om personeel te vinden. Daarom worden er jonge
jongens geworven, 13-jarigen komen al in aanmerking. Het is
kneedbaar personeel dat verplicht
jarenlang in dienst moet blijven.
Begin twintigste eeuw groeit de
kritiek op de inzet van zulke jonge

militairen.
De brochure kent drie drukken,
met totaal 22.000 exemplaren én
een staartje: het volledige bondsbestuur wordt ontslagen en Willem
komt in een persoonlijk conflict
met de partijloze minister van
marine, viceadmiraal Abraham
Ellis. Deze Ellis, die eerder commandant in Den Helder was, staat
bekend als ’socialistenvreter’.
Een van de mede-oprichters van
de matrozenbond, de op Texel
geboren Alexander Verstegen, is
onder de indruk van het werk van
Willem en haalt hem in 1903 naar
Den Helder waar hij aan de slag
kan als redacteur van Het Anker.
Ook Friedrich kent aanvankelijk
veel sympathie voor de SDAP, die
opkomt voor de gewone man en
vele jaren later op zou gaan in de
Partij van de Arbeid. Maar in de
loop der tijd is hij anders gaan
denken over de ideeën van de partij
met beroemd geworden politici als
Domela Nieuwenhuis en Pieter
Jelles Troelstra.
Zeker sinds dat aanbod op een
ministerie, onthult een gewezen
buurman in de rechtszaal, ruim
drie maanden na de aanslag. „Deze
deed mededeelingen omtrent de
voorgeschiedenis van deze treurige
zaak, en wierp licht over de tot
dusverre duistere motieven, die
den beklaagde tot zijn daad gebracht hebben”, bericht Het Volk.
Friedrich komt na de aanslag
niet ver. Omstanders hebben alles
gezien en rekenen hem in. Over
zijn motief zwijgt hij tijdens de
verhoren. Maar de buurman, met
wie Friedrich lange tijd bevriend
was, weet de bron van de haat.
Friedrich is verbitterd dat hem
een mooie baan door de neus is
geboord. Hij zou zich via een politieagent uit Haarlem bij marineminister Ellis hebben laten introduceren om het probleem met Het
Anker te bespreken. Via de agent
laat Friedrich weten dat hij beschikt over informatie waaruit zou
blijken dat er nog altijd hecht
contact is tussen het bestuur van
de matrozenbond en de sociaaldemocraten, terwijl dat officieel is
losgelaten na het conflict rond de
brochure over kinderwerving.
Er is zeker interesse op het ministerie.
Er zou Friedrich, die dan een
aardige baan heeft bij de Haarlemse fabrieken van spoorwegmaterieel, een mooie rijksbetrekking in
het vooruitzicht zijn gesteld en
voor de zoon kon een baan bij de
Rijksverzekeringsbank worden
geregeld, zo heeft Friedrich de
buurman verteld. Met één voorwaarde: Friedrich moet erin slagen

Friedrich Meijer
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Geertruid Kamphuis.
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Hoe ging het verder
met Friedrich?

Willem-Hendrik Meijer met zijn gezin, gefotografeerd in 1919.

Willem als matroos.

’zijn zoon te bewegen tot staking
zijner sociaal-democratische propaganda onder de marine-matrozen’.
Friedrich speelt richting het
ministerie meermalen gegevens
door, ’waaruit ten duidelijkste
bleek, wat er in Den Helder broeide en voorbereid werd’, schrijft de
Nieuwe Rotterdamsche Courant
die in oktober 1911 in de affaire
duikt (en in twijfel trekt of die
belofte over banen daadwerkelijk is
gedaan). Maar het lukt Friedrich
niet om zijn zoon over te halen om
te stoppen met zijn werk. „Hij
heeft hem daarna steeds verweten
dat zij geen van beiden de betrekking gekregen hebben”, bericht
Het Volk.

Directe buren
De jonge Geertruid en Friedrich
kennen elkaar al lang voordat in
1879 het huwelijk wordt gesloten.
Ze komen uit gezinnen die in
Groningen directe buren zijn.
Friedrich werkt als smid, net als
zijn in Duitsland geboren vader.
Geertruid heeft geen werk, zij
zorgt voor haar zoontje, Willem
Hendrik. Wie de vader van het
kindje is, zal Geertruid nooit ver-
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tellen. Ook niet aan haar zoon. Aan
hem wil zij slechts kwijt dat het
een man uit een rijke familie is en
dat hij nooit is getrouwd.
Willem is twee jaar oud als het
huwelijk wordt gesloten en hij
door Friedrich wordt geëcht.
Het gezin leeft in onrust. Er zijn
veel verhuizingen, de drie wonen
in meerdere steden in het land.
Soms maar heel kort, het komt
voor dat er na een paar weken al
weer wordt verkast. Ook binnen de
relatie is het nooit rustig. Het stel
gaat een paar keer uit elkaar, maar
legt het daarna weer bij. Friedrich
en Geertruid blijven dertig jaar
lang getrouwd. Maar echt goed is
het eigenlijk nooit, het huwelijk
was van meet af aan ongelukkig,
zo zou Willem later schrijven in
zijn memoires, ’Terugblik - herinneringen van een sociaal-democraat’.

Sublimaat
Dat zijn zoon zijn werk als journalist niet wil opgeven, zorgt voor
een groeiend conflict tussen de
twee echtelieden die in de nadagen
van het huwelijk in Haarlem wonen. Geertruid kiest partij voor

haar zoon, wat Friedrich haar
aanrekent. „Eindelijk werd het zoo
erg, dat zij naar Den Helder vluchtte om bij haar zoon te gaan inwonen. Beklaagde is haar achterna
gereisd, en heeft destijds al gedreigd hen te zullen dooden, waarna hij poging tot zelfdoding deed
door een fleschje sublimaat uit te
drinken. De geneesheeren slaagden
er echter in hem te behouden”,
bericht De Maasbode.
Zijn ’vader’ is slecht voor zijn
moeder, schrijft Willem in zijn
memoires, met ’vader’ nadrukkelijk tussen aanhalingstekens. Als
Willem een gezin heeft gesticht en
in Amsterdam is gaan wonen,
verbiedt Friedrich Geertruid om op
bezoek te gaan. „Blijkbaar kon hij
het niet verdragen, dat het met ons
gezin zo goed ging, dat wij gelukkig waren met elkaar en dat ook
moeder daar haar diepe vreugde
aan had.”
Er zijn stiekeme bezoekjes, maar
Geertruid lijdt vreselijk onder het
getreiter en dat geldt ook voor
Willem en zijn vrouw. Als blijkt dat
Friedrich een relatie heeft aangeknoopt met een jonge vrouw, ziet
Geertruid haar kans schoon en

dringt zij aan op echtscheiding.
„En zo waar, daar ging hij op in.
Eind 1909 werd de scheiding voltrokken. Eindelijk, na zoveel jaren
van ellende en vernedering, was
moeder vrij. Nu hij een andere
vrouw had, zou hij haar, meende
zij, wel met rust laten.”

Wrok
Maar niets is minder waar. „De
nieuwe vrouw waarmee hij samenleefde, doch niet getrouwd was,
scheen minder aantrekkelijk te zijn
dan hij gemeend had en toen de
eerste roes voorbij was, begon hij
de zorgende hand van moeder te
missen en kreeg spijt, dat hij nu
voorgoed van haar gescheiden was.
Zoals met deze zonderlinge man
steeds het geval was geweest: hij
kon moeder niet missen, doch wist
haar evenmin te waarderen.”
Friedrich geeft Willem de schuld
van de scheiding. Als zijn vriendin
de relatie voor gezien houdt, groeit
de verbittering. „Naarmate hij zich
eenzamer ging voelen, nam zijn
wrok jegens mij toe.”
Financieel zit het Friedrich ook
niet mee, hij wordt door familie
onderhouden.
In het voorjaar van 1911 koopt
Friedrich een revolver. Zijn doel is
om zijn zoon neer te schieten, weet
Willem zeker. Herhaaldelijk wordt
hij gezien bij de woning van het
gezin, maar treft daar Willem niet
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omdat die veel op zakenreis is. Hij
werkt inmiddels bij de De Centrale, een verzekeringsmaatschappij
op sociaaldemocratische basis.
„,Dan volgde hij mijn vrouw, blijkbaar om te weten te komen, waar
ik zat. Tot zelfs op de tram liet hij
haar en de kleine jongen niet met
rust, zodat deze, toen drie jaar,
herhaaldelijk vroeg: ’Moeke, wat
moet die man met dat brilletje toch
van ons?’
Uiteindelijk treft Friedrich Willem in juni 1911 toch een keer bij
diens woning. Maar Willem is in
gezelschap van een grote, gespierde vriend en daardoor durft Friedrich niet te schieten, veronderstelt
Willem. Nog die ochtend belt Friedrich aan bij het diensthuis van
Geertruid. Met het schot dat haar
dood inleidt, straft hij de zoon die
zielsveel van zijn moeder houdt.
De rechtbank Amsterdam acht in
oktober 1911 Friedrich schuldig aan
het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met dodelijke afloop. Het
vonnis is tien jaar gevangenisstraf.
Veel minder dan de eis van twintig
jaar cel. Er volgt in december een
hoger beroep bij het Amsterdams
Gerechtshof. Dat komt tot hetzelfde vonnis.
(Zie je het leven niet meer zitten?
Of maak je je zorgen over een ander?
Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.
Anoniem, gratis en 24/7.)

Friedrich komt vervroegd vrij en
hertrouwt in november 1919
met een weduwe. Hij woont
een tijd in Amsterdam en keert
daarna terug naar zijn
geboorteplaats, Groningen.
Daar overlijdt hij als
weduwnaar op 94-jarige
leeftijd.
Er is na 1911 geen persoonlijk
contact meer tussen Friedrich
en Willem. Ondanks het
gebeurde gaat Willem jaren
later wel in op het verzoek van
de familie van Friedrichs
tweede vrouw om enige
financiële steun te bieden,
schrijft hij in zijn memoires. Het
oudere stel is behoeftig. Een
paar jaar lang schenkt Willem
wekelijks ’een kleine bijdrage
voor hun beider
levensonderhoud’.
Daar stopt hij per direct mee
tijdens de Tweede
Wereldoorlog als hij een brief
ontvangt van de familie van de
vrouw. „Ondersteund door een
brief van ’vader’ - de enige
brief, die ik na 1911 van hem
ontving.” In de brief wordt
aangedrongen op een hogere
bijdrage, met de dreiging, dat
de democratie nu had afgedaan
en ’de nieuwe orde’ was
ingetreden.”

