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Wim Chabot 
fragmenten uit een getekend leven1 

door Koos Stadhouders en Monique Chabot 

 

Dit artikel is een beknopte herschrijving van een geselecteerd aantal door Wim 

Chabot beleefde feiten en omstandigheden zoals die door hem tussen medio 

1946 en 30 maart 1977 zijn opgetekend in een ca. 300.000 woorden 

omvattende verzameling memoires en 

aantekeningen. Wim Chabot, schilder 

tegen en wil en dank, de dertien jaar 

jongere broer van de grote schilder en 

beeldhouwer Henk Chabot. 

Vijf jaar na de geboorte van zijn dochter 

Monique voegt Wim aan het dagboek 

dat hij over haar eerste levensjaren 

bijhoudt, een toelichting toe. Die 

toelichting is – evenals het dagboek – 

persoonlijk aan Monique gericht. Wim 

legt uit dat het eerste gedeelte het 

karakter van een dagboek heeft en dat 

later de tijdsruimte tussen de 

aantekeningen wat ruimer wordt. Hij 

schrijft, het is september 1951, dat hij 

juist op dat moment de behoefte voelt 

die toelichting te geven, omdat hij binnen enkele dagen weer opgenomen  

moeten worden in een ziekenhuis voor een onderzoek van zijn ‘oude kwaal’. Hij 

spreekt de hoop uit dat ze later nog plezier mag beleven aan de opgetekende 

belevenissen en hij het geluk zal mogen hebben na een korte of lange 

onderbreking te kunnen doorgaan met het opschrijven ervan.  

Die ‘oude kwaal’ zou uiteindelijk de “Crohn” op Wims leven en werk blijken te 

zijn.  

 

Wim was het vijfde van zes kinderen uit het huwelijk van de schoenmaker Willem 

Chabot en de huisvrouw Antje van den Hoven. Broer Henk, zus Cor, broer Ferrie en zus 

Nellie waren in het Brabantse Sprang geboren; Wim en zijn jongere broer Jo in 

Rotterdam. Op zekere dag kreeg de slecht betaalde thuiswerker Willem geen werk 

meer. Daarom ging hij voor eigen rekening pantoffels maken die Antje dan in Tilburg, 

waar ze te voet heen ging, probeerde te verkopen. Dat wilde niet vlotten. In 1905 werd 

besloten dat Willem naar Rotterdam zou gaan om daar werk te zoeken. Dat lukte. Hij 

heeft onder andere gewerkt bij de Electrische Schoenfabriek P.C. Vermoolen in de 

Banierstraat.  

Willem ging in de kost bij een hospita die voor deze ongeletterde schoenmaker na 

aftrek van het kostgeld, het restant van zijn karig loon wel naar het in Sprang 

achtergebleven gezin zou sturen. Aanvankelijk ging dit goed, maar toen Antje de 
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ontvangsten zag dalen, vertrouwde ze het niet langer. Ze pakte haar spullen bijeen en 

trok met haar vier kinderen, 12, 9, 6 en 2 jaar oud, per beurtveer naar Rotterdam om 

orde op zaken te stellen. Zodoende kwam het weer verenigde gezin in 1906 in de 

Schoterbosstraat te wonen, maar niet lang. Enkele maanden na de geboorte van Wim 

– 13 mei 1907 – zag Antje een rat door zijn wieg lopen. Het gezin verhuisde ras naar 

een betere benedenwoning in de Almondestraat: een tweekamerwoning, met één 

bedstede in een kleine voorkamer en twee of drie bedsteden in de grotere woonkamer  

De omstandigheden van het gezin waren niet rooskleurig. Althans, dat valt af te leiden 

uit het feit dat hun huisarts J.C.A. de Quay, die met zijn vrouw geen kinderen kon 

krijgen, pogingen deed Wim te adopteren.  

Al op heel jonge leeftijd legde hij enthousiasme voor tekenen aan de dag. Rond zijn 

zesde jaar tekende hij al afbeeldingen van dieren na, en tot aan zijn twaalfde dertiende 

jaar vele malen de ondergang van de Titanic in 1912, waarin hij de verschrikkingen 

naar hartenlust overdreef. Hij liet ze allemaal zien aan zijn grote broer Henk, die op de 

kunstacademie zat; die had er verstand van.2 Wim vreesde achteraf dat het lot toen al 

had beschikt dat hij kunstenaar moest worden in de schaduw van een geniale broer; 

dat hij daarom moest blijven tekenen.  

Wim kon slecht tegen veranderingen; de overgang van de kleuterschool naar de ‘grote 

school’ was beangstigend. De kennismaking met de nieuwe juf was geen pretje: de 

kleine Wim had het toilet bevuild en kreeg daarvoor danig op z’n kop. De ‘grote school’ 

was er een met den bijbel, waar de les werd voorafgegaan door bijbellezing en gebed. 

Wim ging graag naar de zondagschool, want hij was goed in het leren van psalmen en 

versjes. Als hij tien kleine plaatjes had 

verdiend, kreeg hij een grote plaat met 

een mooie bijbelse voorstelling erop.  

In de eerste wereldoorlog was er een 

tekort aan van alles en nog wat. 

Etenswaren gingen op de bon. In 1916 

kwam er regeringsbrood op de markt.3 

Dat werd op rantsoen verstrekt. 

Volgens Wim was dat een halfje brood 

per persoon per dag. Dat was niet veel 

omdat dit praktisch het enige was. 

Antje deed haar best om Wim en Jo 

niet zonder eten naar school te laten 

gaan; dat lukte niet altijd.  

Het gezin was inmiddels naar de 

Ackersdijkstraat verhuisd. 

Broer Henk die vanaf zijn 21ste naast het 

volgen van losse lessen op de 

academie, al zo’n beetje voor zichzelf 

was gaan werken – restaureren van 

oude schilderijen – deed dat op de 

zolder van het ouderlijk huis. Toen dat 

werk toenam, kreeg hij behoefte aan 

Olieverf op paneel: studie van de ca 13-jarige Wim door zijn 
broer Henk Chabot, omstreeks 1920. 
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meer ruimte. In 1916 kon hij een grote kamer met licht op het noorden huren aan de 

Zuidblaak en inrichten als ‘werkplaats’. Met een handkar verhuisde Wim samen met 

zijn vader alle schildersspullen. Wim vond het spijtig dat al dat mooie werk dat Henk 

op zolder had gemaakt naar de Zuidblaak verhuisde.  

Het was in de hoogste klas, dat de leerlingen een opgezette mantelmeeuw moesten 

natekenen. De meeste leerlingen lukte het niet.  Bij hen leek de vogel meer op een 

hond met twee pootjes. Het werd nog moeilijker toen ze er een achtergrond bij 

moesten tekenen. Daar kwam helemaal niets van terecht. Wim groeide van trots toen 

ze bijna allemaal bij hem het kunstje kwamen afkijken. Achter de vogel had hij een zee 

en duinen getekend, met op het water een zeilboot, vaag en kleiner dan de vogel op 

de voorgrond. Hoewel het  verre van een gewoonte was Wim een pluim op de hoed te 

steken, vond de meester de tekening zo goed dat hij haar op het schoolbord prikte. 

“Kijk,” zei hij “zo moet het.” Er klonken geluiden van bewondering.  

In de grote vakantie ging Antje dikwijls met de jongere kinderen naar Brabant. Ze 

logeerden dan bij een zus van Antje: tante Kee in ’s-Grevelduin-Capelle. 

De tocht ging te voet van de Ackersdijkistraat naar het Oude Hoofd, waar ze op het 

beurtveer Thor stapte, die hen vervolgens naar Brabant bracht. 

Wim was dol op die vakanties in Brabant.  

Vaste speelkameraad daar, was zijn ongeveer even oude nicht Adrie, een vrolijke 

plattelandsdochter. Zij was altijd blij als ze kwamen logeren; zwerven rond het dorp, 

en hier en daar wat van een fruitboom plukken.  

Het was de gewoonte vroeg naar bed te gaan. Na de pap las oom Piet een epistel uit 

de bijbel voor, dan weer bidden. Wim en broer Jo mochten in een van de twee  

Het Oude Hoofd rond 1920. Pentekening: Wim Chabot 
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tweepersoonsbedsteden in de opkamer slapen. In de andere sliepen hun moeder Antje 

en tante Kee. Oom Piet sliep tijdens die logeerpartij op zolder. ’s Morgens om 6 uur 

weer op, en wakker worden aan de pomp. 

De lagere school liep ten einde. Wim was inmiddels bijna 15 jaar oud; dat betekende: 

werk zoeken. Wim vond zich nergens voor deugen; de zoektocht naar werk leverde 

daardoor niets op. De oplossing werd broer Ferrie, die kleermaker was. Wim kon hem 

helpen met het benaaien van revers. Maar Wim had al gauw door dat het 

kleermakersvak niet zijn toekomst was. Hij besloot toch maar naar de academie te 

gaan, daarbij gestimuleerd door broer Henk, die voor hem tijdens zijn reis naar 

Dresden een schilderskistje, met verf en penselen had gekocht. Het benaaien van 

revers stopte toen Henk hem kwam zeggen dat hij met onmiddellijke ingang kon 

beginnen bij de kunsthandel Krantz & de Bruin, voor wie Henk restauratiewerk deed. 

De beide heren zouden de volgende dag naar Londen gaan en wilden iemand bij de 

telefoon hebben. Erg lang heeft Wim het in die “grafkelder”, zoals hij zijn werkplek in 

het souterrain omschreef, niet hoeven uithouden. Na enkele maande besloten de 

heren hun samenwerking te beëindigen.  

Wim bleef in zijn vrije tijd ‘s avonds op straat spelen: balletje trappen, ‘diefie’ met 

verlos etc. Henk vroeg zo nu en dan wat hij met het schilderskistje deed. Weinig.  

Daarom werd hij door Henk aan het werk gezet en moest hij van hem een geglazuurd 

kruikje natekenen. Dat deed hij dan maar, om er alvast aan te wennen dat in 

september de academie weer startte.  

Er moest ook werk gevonden worden en dat vond Wim bij de katholieke schilder en 

decorateur Th. Kreyns & Zn. Daar heeft Wim het vak van huis- en decoratieschilder 

aardig onder de knie gekregen. Het werken bij Kreyns bracht hem met alle mogelijke 

mensen in contact. Door het werk kwam hij ook in katholieke kerken en pastorieën, 

waardoor hij allengs meer waardering kreeg voor de warmere aankleding en uitstraling 

van het interieur van zo’n gebedshuis in tegenstelling tot die van de protestants-

christelijke. 

 In de periode bij Kreyns kreeg Wim eens last van zijn keel. Hij bleef de zondag in bed; 

de dokter moest langskomen. De 

toestand werd zo kritiek, dat Antje 

hem vroeg of hij er al aan had 

gedacht te kunnen sterven. De 

huisarts werd er nogmaals bij 

geroepen; diagnose: difterie. Hij 

werd direct naar een isolatiebarak 

van het Bergwegziekenhuis 

gebracht. Wim knapte langzaam 

op, ging ansichtkaarten natekenen, 

die hij aan de zusters Van Keulen 

en Bos gaf; en samen met hen ging 

hij psalmen en andere liederen 

zingen. Met kerstmis mocht hij uit 

bed en wat gaan lopen;  tegen het 
Advertentie in de  Maasbode 24 maart 1925 
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nieuwe jaar mocht hij weer naar huis. 

Wim ging weer aan het werk bij Kreyns. Het leven als schildersgezel deed hem goed. 

Het werk zelf, op karwei met de knechten, dat alles maakte dat hij minder last had van 

paniekaanvallen, waar hij nogal eens last van had.  

Wim zat in die tijd op de academie in de klas bij J.G. Heijberg: stilleven tekenen. 

Heijberg duldde geen vrijheden in de techniek die hij zijn leerlingen opdrong. Iedere 

leerling maakte dezelfde knappe tekeningen. Er was geen verschil tussen de 

tekeningen die Henk bij hem had gemaakt en die Wim bij hem maakte.  

Hij vroeg zich af of het zin had op de academie te blijven. Hij vond het zinloos te 

proberen kunstenaar te worden,  omdat hij de drang om te schilderen, zoals Henk die 

had, miste. Hij was niet monomaan genoeg. Als kunstenaar wil je maar één ding: 

schilderen. Als hij schilder/decorateur bleef zou hij dat ook zonder de academie wel 

leren. 

In het najaar van 1925 moest aan de Coolsingel een caféinterieur gedecoreerd en 

geschilderd worden. Dat moest ’s nachts gebeuren. Wim vond dat niet erg, want dat 

leverde extra loon op. De oudste knecht en decorateur Muller, deed dat ook. Op de 

rustmomenten memoreerde hij altijd dat je in hun vak oud kon worden, maar nooit 

financieel wijzer. Je bent bezig je baas rijk te werken en jezelf op den duur de straat 

op. Hij adviseerde Wim om bij zijn broer, die restaurateur, te gaan werken. Wim volgde 

dat advies op. Hij besprak de suggestie van Muller met zijn broer en moeder, wat erin 

resulteerde dat hij voor hetzelfde loon als bij Kreyns bij Henk het restauratievak in zou 

gaan. 

Schilderijen restaureren is precisiewerk. Dat moet geleerd worden. Maar dat was niet 

het grootste probleem. Er was in de werkplaats bij een raam een kleine ruimte 

afgescheiden met ondoorzichtige gordijnen waarachter Wim zijn werk moest doen. Als 

eerste kreeg hij een eiken paneeltje met een voorstelling van “Lot en zijn dochters” 

onder handen. De eek van het paneel was zichtbaar,  waardoor de voorstelling 

onduidelijk was geworden. Met een fijnharig penseeltje moest de eek precies in de 

goede kleur weggetipt worden, een reuze geduldwerk. Mocht er een klant komen, dan 

moest Wim zich stil houden, want klanten mochten niet de indruk krijgen dat er 

wellicht een leerling aan hun schilderijen zat. Hoewel de strategie van Henk zakelijk 

gezien niet onlogisch was en hij er geen kwaad in zag, had Wim hier veel moeite mee. 

Het gevoel dat hij nergens voor deugde, werd weer gevoed. Maar Wim kreeg het vak 

onder de knie. Hij kreeg vat op de verschillende stijlen:  een Frans Hals is geen Jan 

Steen, en een Jan Steen geen Gerard Dou. Het gordijn verdween. 

In die tijd maakte Wim kennis met een aantal vrienden en collega’s van Henk, onder 

wie Kees de Voogt, Adriaan van der Plas, H.C. Maclean, Joop Van Hoorn, Lucas 

Wensing, Jan Kamman en Paul Schuitema. Alleen Schuitema schonk ook aandacht aan 

Wims werk. Hij zei: ‘Weet je wat voor jou zo jammer is? Dat je een broer hebt die 

schilder is.’ Die woorden zouden nog vaak door Wims hoofd spoken. Hij werd het 

broertje van de grote Chabot. 

In de zomer van 1926 vatte Wim het plan op een fietstocht van een week door 

Nederland te maken. Zijn vriend Giel (Machiel) Brandenburg – zou later een goede 

bekende van Koningin Wilhelmina worden – ging graag mee. Met het schilderskistje 
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aan de schouder, en de veldezel en de klapstoel op de bagagedrager gingen ze op pad 

langs ’s heren wegen.  

De tocht ging ruwweg via Brabant, Rhenen, de Veluwe Amsterdam en via het Gooi 

weer terug naar Rotterdam. Van de studies die ze onderweg zouden maken kwam niet 

veel terecht. 

Giel was en bleef nog jaren Wims beste vriend met wie hij veel omging en 

correspondeerde. Ze spraken veel over kunst en hoe je je het best zou kunnen 

ontwikkelen: continu vernieuwen, of vasthouden aan een bepaalde stijl, wat Henk 

voorstond, waarbij deze verwees naar Sluyters en Van Dongen, die niet met de modes 

meededen.  Giel verhuisde naar Hilversum, waardoor de contacten verminderden. 

Maar Giel kwam in 1953 vanwege zijn emigratie naar Zuid-Afrika wel nog bij Wim langs 

om afscheid te nemen. 

Wim liet wat hij naar aanleiding van de reis met Giel had gemaakt, niet aan Henk zien. 

Dat deed hij nooit. Henk kreeg alleen de stillevens die Wim op de werkplaats maakte,  

onder ogen. Een enkele keer gaf Henk wel eens een aanwijzing of een goede raad. 

Maar uiteindelijk moest Wim toch alles zelf ontdekken. Dat gezanik van hen die wel 

eens vragende stelden dat hij zeker wel veel van zijn broer leerde, vond hij ‘gelul in de 

ruimte’. Hij had meer last dan gemak van Henks schilderstijl, omdat hij vond dat hij 

sterk de neiging had Henks stijl ongewild over te nemen. Zo heeft Wim op de 

werkplaats een zelfportret geschilderd dat helemaal de stijl en verfbehandeling heeft 

van Henks Zeeuwse periode. En later, in 1938, nog eens een zeegezicht van Monster.  

Deze twee doeken zijn niet in de oorlog verloren gegaan. De zee, met als titel Avond 

had hij  geschilderd voor deelname aan de door Arte et Amicitiae uitgeschreven 

wedstrijd voor  de Willink van Collenprijs. Wim kreeg er geen prijs voor, maar wel een 

1938 Avond. Olieverf op doek: Wim Chabot 
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goede recensie van een journalist, die niet begreep dat de jury het schilderij niet voor 

een prijs in aanmerking liet komen. Het bewijs dat hij sterk onder invloed van het werk 

van zijn broer stond, werd jaren later geleverd door de Chabotkenner en -verzamelaar 

en assuradeur, Schortemeijer. Bij een bezoek aan Wim om een verzekeringspremie te 

innen zag hij in de woonkamer de zee hangen, waarbij hij zei: “Die zee is ook een heel 

goed schilderij van je broer Hendrik.” Wim maakte de man erop attent dat de zee niet 

door zijn broer maar door hem was geschilderd. Schortemeijer had ineens geen 

belangstelling meer voor het schilderij. Wim dacht: jongen, zie dat je onder die 

verdomde invloed uitkomt.  

Niet onvermeld kan blijven dat Henk op 5 oktober 1927 in het huwelijk was getreden 

met Antonia Tolenaars, roepnaam To, die hij als model op de academie had leren 

kennen. Ze gingen wonen aan de Beneden  Oostzeedijk 53b. Een maand later trouwde 

ook de jongste van Henks twee zussen, Nellie, met de gereformeerde Sander. Deze en 

de met Cor, de oudste van de twee zussen getrouwde communistische Duitse Oscar, 

konden elkaar niet luchten of zien. Sander en Nel vonden het een schande dat Oscar 

de jonge Jo met zijn ‘verderfelijke’ ideeën voedde. Vader Willem, die er overigens 

nooit blijk van had gegeven het vermogen te hebben sturend op te voeden,  gaf de 

schuld aan Antje. Wim en Ferrie kozen partij voor Jo. Henk bemoeide zich er  niet mee. 

Moeder Antje wist met de hele situatie geen raad, kroop in haar schulp en werd stil.  

Er was op de academie een bond van leerlingen en oud-leerlingen opgericht: De 

Fakkel. Die organiseerde culturele en recreatieve uitstapjes. Wim was ook lid, en zo 

kon hij in mei 1928 in Den Haag de 

eerste geluidsfilm zien. Over de 

toekomstmogelijkheden van de 

“sprekende film” werd daarna in het 

clubhuis op een zolderverdieping 

boven een café aan de Oudedijk nog 

lang gediscussieerd. Dan, na het 

doubleren van een zeventiende-

eeuwse meester, dat destijds nog met 

roggebloempap werd gedaan, kreeg 

hij hevige buikpijn. Thuis aangekomen 

dook hij in bed om er voorlopig niet 

meer uit te komen. Moeder Antje 

werd weer actief, ze kon weer 

aanpakken. Huisarts De Quay leek de 

ernst van de zaak niet in te zien. Wim 

lag met de hevigste krampen en 

diarree in bed. Huisarts De Quay was 

met vakantie. Zwager Oscar die op 

bezoek kwam en zag hoe Wim erbij lag, liet direct de plaatsvervangend arts J. Versteeg 

komen. Die schudde het hoofd bij de mededeling dat deze toestand al weken duurde. 

Binnen een uur lag Wim in een ziekenwagen. Versteeg zei tegen Wims moeder: 

“Mevrouw, laten we hopen dat uw zoon nog op tijd in het ziekenhuis komt, het is zeer 

ernstig met hem gesteld.” In het Coolsingelziekenhuis werd hij op een waterbed gelegd 

1928 . Wim in het Coolsingelziekenhuis. Foto: To Chabot-
Tolenaars. 
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tegen het doorliggen en kreeg hij een luier om. Wat er uit zijn lichaam kwam, was het 

stadium van diarree voorbij.  

Na een paar dagen kwam er een chirurg aan zijn bed om te zien of er met een operatie 

nog iets te bereiken was. Hij sloeg het dek open maar liet het meteen weer vallen: 

“Nee, dat wordt niks, daar is hij te ver voor weg.” Wim woog slechts 28 kg; hij mocht 

doorlopend bezoek ontvangen. De zaalarts wilde nog één middel proberen, als dat niet 

hielp was er niets meer aan te doen. Het middel werkte. Langzaam aan ging de diarree 

over en mocht hij weer wat rijst en vis eten. De genezing van de dikke darm ging 

daarna razendsnel.  

Na de Kerst mocht hij eindelijk een halfuurtje uit bed. De tweede en derde dag een 

uur. Dat viel niet mee. Wim werd tijdens dit verblijf in het ziekenhuis ook nog 

overvallen door een natte pleuritis die het nodig maakte dat met wat grover materiaal 

dan tegenwoordig vocht uit de pleuraholte moest worden afgetapt. Bovendien moest 

hij daardoor drie maanden langer in het ziekenhuis blijven.  

Enkele weken na de pleuritis mocht hij weer uit bed en liet hij van thuis wat 

tekenspullen meebrengen. Pas vroeg in de lente, op 6 april 1929, mocht hij naar huis. 

Al met al was hij een dikke acht maanden in het Coolsingelziekenhuis te gast geweest.  

Van 8 oktober 1930 tot 3 mei 1931 lag hij weer in het Coolsingelziekenhuis: onderzocht 

en verpleegd. In 1936 lag hij er vier weken; hij werd opengemaakt voor een 

vermeende appendicitis, waaraan evenwel niets is gedaan. Wim kreeg niet te horen 

waarom.  

In maart 1937 kreeg hij andermaal zodanige klachten dat huisarts P.N.R. Dekhuijzen 

Wim direct liet opnemen in het Coolsingelziekenhuis.4 Dekhuijzen wist wel waarom er 

eerder niets aan Wim werd gedaan, hij had hem dat alleen  niet verteld. Nu zou die 

ingrijpende operatie alsnog moeten plaatsvinden. Ze werd gedaan door de latere 

hoogleraar J.G. Remijnse. Volgens Wim zei Remijnse “We hebben wel de kromming 

Ca. 1937 Cor van Kralingen, Koos van Vlijmen en Wim Chabot   Foto: Bram Boogerman 
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met de slijmklep moeten wegnemen”. Het lijkt er dus op dat de ‘klep van Bauhin’, ook 

wel bekend als de ‘klep van Tulp’ verwijderd werd. Wim schrok van de mededeling van 

Remijnse dat hij er nu weer een jaar of vier tegen kon. 

Tijdens deze ziekenhuisopname kreeg hij 

een brief van ‘de vrienden’, een kring van 

vrienden die zijn oorsprong vond in de 

academietijd, vriendschappen die tot het 

einde van elks leven zouden voortduren. 

De brief was met potlood geschreven 

door Cas van Os, en  ondertekend door 

Cocky  Vis; Mia (Mariam) Chermoek, 

dochter van de bioscoopexploitant Aron 

Chermoek; de fotograaf Cas van Os en zijn 

Grada; de schilder Nico Benschop;  de 

beeldhouwers Cor van Kralingen,  Koos 

van Vlijmen en Piet van Stuivenberg; Eric 

…?; de fotograaf Gerrit Burg; de illustrator 

Fons Montens; én twee huisdieren, met 

elk een pootafdruk. De brief was tevens 

voorzien van karikaturen van de 

ondertekenaars en, jawel, nog een  bijlage 

met karikaturen van de hand van Koos 

van Vlijmen.  Deze ploeg, in wisselende 

samenstelling, en met anderen, zette 

regelmatig voor één of meer dagen  1937. ”Alie”. Tekening: Koos van Vlijmen. 

Ca. 1933 op het eiland Van Brienenoord, met van links naar rechts: Cor van Kralingen. Cor vd Roer, het linker 
onderbeen van Koos van Vlijmen, Fons Montens, Hennie vis, Wim Chabot, Cor vd Gast, Cocky Vis, Grada van Os, Van 
Asperen.  Foto: Cas van Os. 
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ergens in de omgeving of verder weg de tent op.  Gedurende Wims eerste uitstapje, 

naar Ouddorp in 1933, heeft Cor van Kralingen hem leren zwemmen. Die cursus werd 

later afgerond in de Waalhaven bij het strandje dat later Pier 2 werd.  

Begin 1938 was de inmiddels dertigjarige Wim nog steeds vrijgezel; zo was het nu 

eenmaal gelopen. Zijn vrienden, bijna allemaal getrouwd inmiddels,  hadden al een 

paar mislukte pogingen gedaan hem te koppelen aan een meisje dat hun goedkeuring 

kon wegdragen. Nu hadden Frans van Meurs, meer een bekende van Wim dan een 

vriend, en Ernst van Briel het plan opgevat om met Wim naar Antwerpen te gaan;  

Frans had er vrienden en kende de weg daar goed. Die vrienden waren het echtpaar 

Jos en Pauline Lens. Pauline was een zelfstandig kleermaakster met een atelier aan 

huis en een aantal meisjes in dienst. Eén daarvan was de coupeuse-kleermaakster 

Madeleine de Weirdt. Op dag twee maakte hij op het atelier  

van Pauline kennis met, de een meter en tweeënvijftig centimeter lange en 27 jaar 

oude Madeleine. De twee werden op elkaar verliefd. Wilde het echter tot een huwelijk 

komen dan zou Wim zich eerst moeten bekeren tot het katholieke geloof. Wim liet zich 

overtuigen. Heel wat keren is hij naar Antwerpen gegaan; bij mooi weer op de fiets, bij 

slecht weer met de trein. 

Op de dag – 10 mei 1940 – dat Duitsland  Nederland de oorlog verklaarde was Wim al 

een paar dagen in Antwerpen. Hij hoopte dat in Rotterdam net als in Antwerpen alleen 

de haven gebombardeerd was. Het bleek echter veel erger. De hele binnenstad, dus 

ook zijn atelier aan de Wijnhaven 105 lag in puin. Dat vernam hij van zijn broer Jo en 

zijn zwager Oscar, die bezorgd op een tandem naar Antwerpen waren gefietst om te 

Antwerpen 1936, Madeleine de Weirdt. 
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kijken hoe het zou zijn met Wim, van wie ze al een aantal weken niets hadden 

vernomen. Met behulp van Oscars Duitse papieren konden ze per fiets – Wim kon de 

fiets van Madeleine gebruiken – de grens tussen België en Nederland passeren. Bij 

aankomst in Rotterdam smeulde en rook de stad nog. 

De dag na zijn thuiskomst ging hij op de fiets naar Henk. Die was erg onder de indruk 

van de ellende die in het bijzonder de bewoners van de Rotterdamse binnenstad 

hadden moeten doorstaan. Henk was al met een doorgangsbewijs naar de Wijnhaven 

geweest. Het is verschrikkelijk als je tussen de puinhopen loopt, zei hij, het is zelfs 

moeilijk vast te stellen waar de werkplaats is geweest; als je ook wilt gaan kijken moet 

je bij de politie een papiertje gaan halen. 

Al snel kreeg Wim een brief met de uitnodiging zich op het stadhuis te melden om in 

aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, door in opdracht een of meer 

muurschilderingen op noodwinkels te maken. De eerste werd er een van een stel 

straatmuzikanten zoals je ze in die dagen op straat kon zien spelen met als toehoorder 

bijvoorbeeld een slagersjongen leunend op zijn bestelfiets. Het kwam op een noodcafé 

bij de Statentunnel, ontworpen 

door de architect Kees Elffers, een 

broer van Dick Elffers die Wim goed 

kende van de academie. Nu kon 

Wim Madeleine schrijven dat hij 

inkomsten had en dat ze zouden 

kunnen trouwen. Dat gebeurde op 

5 november 1940 in Antwerpen. Na 

enige tijd gingen ze in Rotterdam 

een woning zoeken. Ze konden 

terecht in het flatgebouw op de 

hoek van de ’s Gravendijkwal en de 

Rochussenstraat. Met behulp van 

een stichting waren daarin enkele 

appartementen beschikbaar 

gekomen voor kunstenaars die  

 vanwege het bombardement geen 

woning meer hadden. Het gebouw 

zou bekend worden als de 

‘kunstenaarsflat’. De 

desbetreffende appartementen 

werden in tweeën gesplitst, zodat 

in elk ervan twee gezinnen geplaatst konden worden. Daarbij werd vermeden dat twee 

musici een appartement moesten delen. Wim en Madeleine deelden met de 

concertpianiste Annie Nederbragt appartement 158f. In andere appartementen waren 

o.a. gehuisvest: Ad Kikkert, A.J. Neuhuys, Kees van der Laan, Pieter den Besten, Leo 

Oosthout, J. van As en de musicus Kees Roodnat. In de gedeelde keukens stonden 

frigidaires.  

Er was geen werk. Maar net voordat Wim een gewone steunuitkering wilde aanvragen, 

had kunsthandelaar Cornelis de Bruin hem weten te vinden. Deze vroegere klant van 

1941. Wim maakt een muurschildering aan een noodcafé bij de 
Statentunnel. Foto: Bram Boogerman. 
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Henk, voor wie hij zoals we weten als bijna vijftienjarig jongetje al werkzaamheden had 

verricht, vroeg of hij zin had bij hem in Utrecht restauratiewerk te komen doen. Wim 

nam het aanbod met beide handen aan. 

In maart 1942 zouden Wim en Madeleine een kindje krijgen; de bevalling zou in het 

Sint Franciscus Gasthuis plaatsvinden. Omdat ze beiden nerveus geworden waren door 

het Engelse bombardement van 3 oktober 1941, waarbij aan de andere kant van de 

tunneltraverse aan de ’s Gravendijkwal een bom een woning had getroffen, hadden ze 

enkele weken doorgebracht bij Henk aan de Rotte in Bergschenhoek. Daar voelden ze 

zich veiliger. De Bruin vroeg of het niet verstandiger en veiliger was tijdelijk met 

Madeleine in Utrecht op kamers te gaan wonen. Dat deden ze vervolgens. De zware 

bevalling in het Sint Franciscus Gasthuis verliep niet goed. Doordat de navelstreng te 

lang bekneld had gezeten, kwam het kindje, een meisje dat Brigitte zou gaan heten, 

dood ter wereld. De zomer van 1942 was niet gelukkiger. Wim en Madeleine hadden 

gedacht daar in de omgeving van Utrecht in de weekenden wat in de natuur door te 

brengen. Vooral in de bossen die daar zo mooi zijn. Ook dat was niet voor hen 

weggelegd. Wim kreeg weer last van zijn darmen. In plaats dat ze de weekenden 

buiten doorbrachten, lag Wim de zaterdag en een groot deel van de zondag in bed 

naar de muren te staren om ’s maandags weer in staat te zijn voor De Bruin te 

restaureren. Vooral bekroop hem de angst dat het weer faliekant fout zou gaan. De 

Bruin wist dat prof. dr. Remijnse inmiddels in Breukelen woonde en regelde een 

afspraak. Deze herinnerde zich de moeilijke operatie nog en was bereid hem te 

onderzoeken; conclusie: ontstoken dikke darm. Zo belandde Wim via huisarts 

Dekhuijzen in augustus met koorts en een abces in zijn lies in het Bergwegziekenhuis. 

Hoewel het abces spontaan opensprong en Wim direct opknapte, moest hij toch nog 

enige weken in het ziekenhuis blijven.  

Dat betekende weer dat hij al die tijd niet kon werken. Maar, ze konden nog wel een 

tijdje teren op de oorlogsschade-uitkering voor verloren gegaan werk en wat steun van 

Henk. Materieel vielen de eerste oorlogsjaren wel mee, ze konden zelfs wel eens wat 

voedsel in een koffer met Oscar meegeven naar Madeleines vader en moeder in 

Antwerpen. 

In augustus 1943 zouden ze een paar rustige dagen bij familie van Wim in Waalwijk 

doorbrengen. Maar al snel voelde Wim een pijn in zijn buik opkomen. Hij voelde direct 

dat het weer een ziekenhuisopname zou worden. Neef Piet van den Hoven nam 

telefonisch contact op met de internist dr. P.H. Kramer van het Bergwegziekenhuis. Die 

herinnerde zich Wim nog van het jaar ervoor en zei dat hij direct kon komen. Piet die in 

Waalwijk enig aanzien genoot wist ook een auto met een houtgasgenerator te regelen 

waarmee Wim en Madeleine hortend en stotend naar Rotterdam gebracht konden 

worden. In het ziekenhuis moest hij weer door het hele opnameprotocol heen dat 

steevast eindigde met die pijnlijke rectoscopie. In de dagen erna kreeg hij zo nu en dan 

een “pijnloze”, zoals de broeder de morfinespuit noemde.  

De maanden verstreken. Op een mooie lentedag in ’44 kwam de persfotograaf Kees 

Molkenboer hem in het ziekenhuis opzoeken in verband met een reportage in De Prins 

over de ‘kunstenaarsflat’. Hij wilde van alle kunstenaars een foto hebben, vandaar. Hij 

had daarom toestemming gevraagd aan de zuster of hij in de tuin wat plaatjes mocht 
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schieten van Wim, in gezelschap van zuster Weehuizen. Nou dat mocht direct van 

haar. Hij moest dan wel door 

Madeleine kleren  laten 

meebrengen. 

Wim wilde graag zijn moeder nog 

eens zien. Het zou nog lang duren 

voor hij bij haar op bezoek kon gaan. 

Het was Madeleine en Ferrie gelukt 

haar mee op bezoek te krijgen. 

Tussen de twee in zag hij haar de 

zaal op komen wandelen. Maar ach, 

wat was zij een oud uitgeleefd 

vrouwtje geworden, maar in jaren 

toch eigenlijk niet eens zó oud: 70 

jaar. Zij moest ondersteund worden. 

Als Wim had geweten dat Moeder 

zo’n moeite moest hebben gedaan 

om haar zoon te bezoeken, zou hij 

het haar niet hebben laten doen. 

Antje sprak bijna geen woord. Het 

was duidelijk dat ze geestelijk en 

lichamelijk op was, ze zat maar stil 

naar Wim te kijken. Het was eind 

april 1944. Hij zou haar nooit meer 

zien. 

De 10e juni 1944 mocht Wim het 

ziekenhuis verlaten. Hij zat met Madeleine te wachten op de dokter, die nog een brief 

met een dieetlijst wilde meegeven, toen zuster Weehuizen, die nog steeds voor Wim 

wilde zorgen zo lang zij zijn neus zag, hem een glas melk kwam brengen die hij beslist 

moest opdrinken. 

In oktober 1944 moest Wim weer opgenomen worden, nu in het Sint Franciscus 

Gasthuis. Hij vond dit achteraf een geluk bij een ongeluk, omdat hij zo de 

Arbeitseinsatz ontliep (je kunt je afvragen of hij wel geschikt zou zijn bevonden). 

Evenwel weer koorts, weer abces, weer darmonderzoeken, weer rectoscopie, en 

verkeerde communicatie: een klysma terwijl die niet nodig was.  

Een bijkomend “voordeel” was dat Wim geen hinder ondervond van de hongerwinter. 

Daar waar hongerpatiënten na iets  te zijn opgeknapt plaats moesten maken voor een 

volgende mocht Wim, terwijl hij dat wel wilde het ziekenhuis niet verlaten. Eén patiënt 

dacht er iets op te hebben gevonden. Met een vork probeerde hij zijn armwonden 

open te houden door er onder het verband mee te wroeten. Toen hij door het 

Voorjaar 1944, Wim Chabot  met zuster Weehuizen in de tuin 
van het Bergwegziekenhuis. Foto: Kees Molkenboer. 
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verplegend personeel werd betrapt was zijn straf dat hij onmiddellijk naar huis moest 

met de boodschap dat hij zich iedere 

dag in de kliniek moest laten 

verbinden. Van zijn uitgemergelde 

kop heeft Wim verschillende 

tekeningetjes gemaakt.  

Om de tijd te doden tekende hij ook 

portretjes van andere 

(honger)patiënten, zoals van 

Gerhard, een jongen van 12 jaar, 

wiens hoofd door de zusters 

helemaal kaal geschoren was 

vanwege de luizen. Gerhard was met 

zijn vader en een oudere broer met 

een handwagen naar de omgeving 

van Moerdijk gegaan, want het 

gerucht ging dat daar aardappelen te 

koop waren die de mensen wel zelf 

moesten rooien. Het was gevaarlijk, 

want aan de andere kant van de rivier 

vonden regelmatig over en weer 

beschietingen plaats tussen de 

geallieerden en de Duitsers. Toch 

hadden zij het geriskeerd want er was 

thuis grote honger. Maar nog voordat zij 

het land van de boer hadden gevonden, 

kwam er een Canadese jager over de 

rivier die op alles schoot wat bewoog. 

Een kogel trof hun vader dodelijk. Er 

ontstond paniek. Zonder aardappelen, 

maar met een dode vader op de wagen 

keerden zij naar huis terug. 

Het werd april. Van Ferrie en Madeleine hoorde Wim dat het met moeder niet goed 

ging. Antje kwam niet meer uit bed; “Haar geest ging ook achteruit”; ze was 

doorgelegen. Wim wist wat dat betekende. In de wijkverpleging had Ferrie geen 

vertrouwen. Antje stierf op 7 april 1945 en werd begraven op 11 april, de verjaardag 

van broer Jo. Wim kon de begrafenis van zijn moeder niet bijwonen, de begrafenis van 

zijn vader destijds in 1931 evenmin. 

Op 1 juli 1946 werd Monique geboren. De blijdschap was enorm als je bedenkt dat het 

volgens de zusters in het Franciscus bijkans onmogelijk was dat een man met het 

gestel van Wim voor nakomelingschap zou kunnen zorgen. Ook Henk en To, die geen 

kinderen konden krijgen, waren dolgelukkig. Ze behandelden en vertroetelden 

Monique bijna als een eigen kind. Wim en Madeleine moesten wel naar andere 

Patiënt Hagens in het Sint Franciscus Gasthuis. Tekening: Wim 
Chabot 

Patiënt Gerhard of Gerrit in het Sint Franciscus 
Gasthuis. Tekening: Wim Chabot. 
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huisvesting omzien, niet alleen vanwege de gezinsuitbreiding, maar ook doordat de 

appartementen in de kunstenaarsflat marktconform geëxploiteerd moesten gaan 

worden; dat werd te duur. 

 

 Ze vonden een woning aan de Oostzeedijk 16, een dubbele driekamerwoning, 

waarvan ze aanvankelijk alleen het deel op de eerste etage, maar later beide etages 

konden betrekken. De woning was echter smerig achtergelaten; eerst moest er flink 

schoongemaakt worden. Henk en To namen de kosten daarvan en de verhuiskosten 

voor hun rekening. De grote voorkamer werd het atelier, maar van een klein deel werd 

een kamertje voor Monique gemaakt.  

Kees van der Laan maakte Wim attent op de voorloper van de contraprestatieregeling. 

Wim die door al die ziekenhuisopnames geen of nauwelijks restauratiewerk meer had 

meldde zich daarvoor aan. Hij nam dat zeer serieus. Een paar maal per jaar moest werk 

ingeleverd worden dat vervolgens werd beoordeeld door een commissie – waar ook 

collega’s inzaten – om te bepalen of het ingeleverde voldoende kwaliteit had om te 

worden aangekocht. Als dat een aantal keren niet zo was, dan vloog je eruit. Het was  

continue examen doen, stresserend; telkens met een aantal doeken onder je arm naar 

de commissie en dan maar afwachten of het goed genoeg was. Gelukkig werd er 

steeds wat aangekocht. Bij de Collectie Nederland van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed zijn nu ca. 170 werken van Wim ondergebracht. Ook het Centrum Beeldende 

Kunst van de gemeente Rotterdam heeft nog wat werk. 

Februari 1947. Madeleine, Wim en Monique.   Foto: Bram Boogerman 
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Dan, 1949. Broer Henk had 

waarschijnlijk voor de 

oorlog door een slecht 

functionerende potkachel 

in zijn werkplaatsje achter 

zijn huisje aan de Rotte in 

Bergschenhoek een 

koolmonoxidevergiftiging 

opgelopen, met een 

aandoening aan zijn hart 

als gevolg. Hij kon al een 

aantal jaren niet meer 

beeldhouwen. Na de 

oorlog ging zijn 

gezondheid snel achteruit. 

Hij werd opgenomen in 

het Eudokiaziekenhuis. 

Hoewel bij het bezoek van 

Wim, Madeleine en de 

kleine Monique op 29 april  

niets erop wees, kwam hij op 2 mei te overlijden. Die slag was ook voor Wim heel 

groot. 

Het wordt eentonig: in zowel oktober 1951 enkele maanden als in oktober 1961 enkele 

weken moest Wim in het Sint Franciscus Gasthuis worden opgenomen voor 

behandeling. Na de ervaringen met de laatste opname en onderzoeken, die alleen 

maar opleverden dat er niets aan te doen was, besloot hij nooit meer naar een 

ziekenhuis te gaan. 

Maar er was nog iets anders. In 1955 verwachtten Madeleine en Wim weer een kindje. 

Op 13 december werd het geboren: Raymond, met het syndroom van Down. Voor de 

gelovige Madeleine was dit de druppel die haar religieuze emmer deed overlopen. Van 

zeer gelovig werd ze zeer ongelovig; mijnheer pastoor kwam er niet meer in. Uiteraard 

waren ze dol op Raymond en groeide hij de eerste jaren thuis in een liefdevolle 

omgeving op. Maar op zijn zevende jaar kon hij thuis niet meer de begeleiding krijgen 

die hij nodig had. Hij kon geen moment alleen gelaten worden. Wim en Madeleine 

moesten hem in een beschermende omgeving plaatsen. Dat werd  de Winckelsteegh in 

Hatert bij Nijmegen. Elke eerste zondag van de maand gingen ze op bezoek. 

Aanvankelijk gingen ze met de auto, een Dafje, dat ze van To hadden gekregen. Dat 

waren destijds nog ritten over tweebaanswegen en het pontveer Tiel-Wamel. Toen ze 

die auto niet langer konden onderhouden, ging Madeleine vaak alleen, met de trein. 

Voor Wim was dat niet te doen. 

Dat ging zo jaren door. 

Op 13 mei 1972, de dag dat Wim 65 jaar werd, rolde hij van wat inmiddels de 

complementaire arbeidsvoorziening was gaan heten, de AOW en de aanvullende 

bijstand in. Daarnaast verdiende hij nog een luttel bedragje met restaureren. Dat 

stelde echter weinig voor doordat hij regelmatig door ziekte niet in staat was iets te 

Zomer 1948. Henk, Monique en Wim in de tuin bij Henk. Foto: To 



17 
 

doen. Daar tegenover drukte wel de huur van de dubbele bovenwoning annex atelier 

zwaar op het inkomen. Wim en Madeleine hadden de bijstand dan ook hard nodig om 

eens in de maand Raymond in Hatert te kunnen blijven bezoeken.  

Vanaf zijn ‘pensionering’ noteerde hij in zijn agenda’s naast nog een enkele afspraak of 

visite, hoofdzakelijk dingen over zijn lichamelijke en geestelijke gesteldheid. En elke 

dag beschreef hij in een enkel woord het weer.  

Het lichaam ging zienderogen achteruit. Wim kreeg steeds meer last van de fistels die 

waren ontstaan. Normaal zitten kon hij steeds minder goed. Het werd meer hangen op 

de onderrug. Voor zover zijn lichamelijke toestand het toeliet, bleef hij dagelijks, 

behalve op zondag, naar zijn werkplaats boven de woonkamer gaan.  

 

Op 1 januari 1977 begon hij aan wat zijn laatste agenda zou worden. Het was niet zo’n 

kleintje dit keer maar een kantooragenda. Na circa drie weken maakte hij melding van 

een toenemende druk in zijn buik. Hij meende dat die al voor oud en nieuw begonnen 

was. De situatie werd steeds ernstiger. Wim was op maandag 28 maart ten einde raad, 

ook al was er buiten ‘eindelijk wat meer zon’. De huisarts, sinds de oorlog G.L. Rinck 

sr.,   constateerde dat bij de fistel een ‘negenoog’ was ontstaan. 

 

1975 Wim Chabot, bezig aan een landschap.   Foto: Cas van Os 
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Een dag later schreef Wim onder meer: Ik word maar mechanisch in leven gehouden. 

En over het weer: Het blijft rot weer. Woensdag de 30e schreef hij nog: De zon schijnt, 

maar het is alsof ik het niet zie. De donderdagpagina blijft leeg. Op de vrijdagpagina 

staat op de plaats van het weerbericht in het handschrift van Madeleine: Naar het 

Havenziekenhuis gegaan. Twee maanden daarna werd hij naar Dijkzigt overgebracht. 

Daar kreeg hij een coloscopie; dat ging verkeerd, de darm werd doorgeprikt. Wim 

kreeg buikvliesontsteking.  Een operatie mocht niet meer baten; hij overlijdt op 24 juni. 

De chirurg die Madeleine inlichtte, zei dat Wim “de ziekte van Crohn” bleek te hebben 

gehad en dat hij de oudste was met die ziekte. De familie vond het verder goed dat het 

lichaam zou worden ‘geopend’ voor de wetenschap. 

 

Zo kwam er een einde aan een leven lang restaureren, schilderen en tekenen. Op een 

korte periode in de tweede helft van de jaren veertig na, waarin hij volledig abstract 

werkte, heeft Wim Chabot altijd figuratief werk gemaakt dat een expressionistisch 

karakter draagt. Door zijn ziekte was hij aan de omgeving van zijn huis gebonden. Daar 

vond hij ook zijn inspiratie: huisgenoten, stillevens, de stad, dorpsgezichten, 

Bladzijde uit de kantooragenda waarin hij dagelijks zijn toestand, afspraken en 
wederwaardigheden beschreef. 
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landschappen, de haven, de wederopbouw, de metroaanleg. De verzameling van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (data.collectienederland.nl, zoeken op 

Chabot,W) laat goed de ontwikkeling van zijn schilderstijl van na de tweede oorlog 

zien. Hij is altijd dicht bij zichzelf gebleven. 
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Noten 

1 Willem Chabot (Rotterdam, 13 mei 1907 - Rotterdam, 24 juni 1977) kunstschilder/restaurateur, broer 
van Hendrikus Chabot (Sprang, 2 augustus 1894 – Rotterdam, 2 mei 1949) 
kunstschilder/beeldhouwer/restaurateur. 
2 Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, kortweg de Rotterdamse Academie, 
de huidige Willem de Kooning Academie. 
3 Regeringsbrood: brood, waaraan door de regering voorgeschreven grondstoffen als aardappelmeel, 
roggemeel of peulvruchtenmeel werden toegevoegd. (Bron: Wikipedia) 
4 Pieter Nicolaas Richard Dekhuijzen (vaak gespeld als Dekhuyzen), onbekende verzetsheld, geboren op 
29 juli 1891 in Leiden, was tot aan zijn overlijden op 19 september 1942 in concentratiekamp 
Sachsenhausen in Oranienburg, huisarts, en daarnaast clubarts van de Rotterdamse voetbalclub 
Feyenoord – bron: Jan Oudenaarden; De Geschiedenis van Feyenoord deel 2. Het Interbellum 1921 – 
1940; Trichis Publishing, Rotterdam 2015. 
De krant Amigoe di Curaçao van 26 oktober 1942 meldde over zijn dood:  
 

 
 
Pieter Dekhuijzen had in een groot herenhuis aan de Brielselaan 182 op de hoek met de Hellevoetstraat 
in Rotterdam een huisartsenpraktijk. 
Op 10 mei 1940 drongen richting stad optrekkende Duitsers bij straatgevechten zijn praktijk en woning 
binnen. Dekhuijzen weigerde een gewonde Duitse soldaat te behandelen. 
In 1942, bij een huisbezoek aan de chronisch zieke Wim Chabot, die in de zogenaamde “kunstenaarsflat” 
aan de andere kant van de rivier op de hoek van de ’s Gravendijkwal en de Rochussenstraat woonde , en 
welke afstand hij per motorfiets overbrugde, drukte hij Wim op het hart beslist geen lid van de 
Kultuurkamer te worden. Voor de medische wereld had Hitler ook zoiets uitgevonden (Artsenkamer), zei 
hij, en hij liet Wim een stencil zien, dat hij na lezing direct moest verbranden, waarin hij artsen opriep 
die beweging te saboteren. Wim Chabot heeft Dekhuijzen daarna nooit meer gezien. Na enige tijd 
hoorde hij van de weduwe Dekhuijzen, geboren Johanna (Hannie)  Zeehuisen, dat Pieter Dekhuijzen in 
gevangenschap was overleden, “vermoord” zou Hannie gezegd hebben. . 
Kennelijk zijn die oproepen tot sabotage de Duitsers toch niet ontgaan, en werd hij in 1942 
vastgenomen. Volgens het Archiv Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen is hij waarschijnlijk op 31 
juli 1942 in KZ Sachsenhausen aangekomen. In ieder geval kreeg hij een op 6 augustus 1942 
uitgeschreven kwitantie voor de afgifte van aandelen. Hij zat met “Häftlingsnummer: 45479” in 
“Häftlingsblock 25”. Zeven weken na aankomst overleed hij aan dysenterie (Ruhr).  
Over zijn weduwe, Johanna Dekhuijzen – Zeehuisen (1890 – 1958) weten we onder meer dat zij voor de 
oorlog lid was van de SDAP en na de oorlog van de Partij van de Arbeid. Zij was lid van de gemeenteraad 
van Rotterdam van 1936-1941 en van 1945-1948. Zij was ook medeoprichtster van Humanitas. Naar 
haar zijn enkele verzorgingsinstellingen vernoemd. Zo ook op 21 april 1992 een straat in Rotterdam: de 
Johanna Dekuijzenstraat. 

 


