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KINDERVERZET &VRIENDSCHAP TOEN & NU
Project KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu omvat een boek, lesbrief, jaarlijkse
manifestatie, expositie, eindejaarmusical, website en last but not least een speels
beeldenparcours van Merijn Bolink op een historische plek in de Amsterdamse Falckstraat
waar Ronny (fotograaf Ronald Sweering) en zijn dappere mede leerlingen in de Tweede
Wereldoorlog op kwamen voor hun vrienden. Ronald was de echtgenoot van auteur Mirjam
Elias initiatiefneemster en drijvende kracht achter onze stichting.
In Het Verlaten Hotel, haar spannende, waargebeurde historische jeugdroman, beschrijft
Mirjam Elias vanuit Ronny’s ogen wat zich afspeelde in en om de voormalige WilhelminaCatharinaschool in Amsterdam. Aangrijpend en ontroerend, terwijl humor de moed erin
houdt. Stel je voor dat er zomaar ineens een muur staat midden in de school. Dat overkwam
Ronny en zijn schoolvriendjes. Ze werden van elkaar gescheiden. De voorkant leed eronder
als hun vriendjes werden gepest aan de achteruitgang tegenover een gebouw van de NSB.
Volwassenen durfden niets. De schoolbel luidde het uur in van de angst. Tot Ronny de
voorkantkinderen aanmoedigde naar de achterkant te stormen. Samen overwonnen ze de
bende van de loje dajes. Hun loyaliteit maakte vernederingen dragelijk.
Het Verlaten Hotel is een literair geschiedenisboek over de wereldwijde breuklijn inde
moderne geschiedenis. Bovenal zet dit boek jong en oud aan het denken over basale
waarden in onze hedendaagse samenleving, zonder moralistisch te worden. Ik voel me
vereerd dat ik voorzitter mag zijn van een stichting die eerst en onder andere deze hybride
in de Falckstraat realiseert.

Freek Snippers, Voorzitter Stichting KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu.
Toen Ronny nog leefde werd hij bij schoolbezoeken bewonderd. 'Jullie kunnen nu ook elke
dag een beetje held zijn,' zei ik dan. Ronny’s oorlogsverhaal vind ik van belang omdat
kinderen zich inleven in de omgeving van slachtoffers en mikpunten. Wie wegkijkt, stemt toe.
Als je voor elkaar opkomt ben je verbonden.Basale vragen roept het boek op: wat
betekenen vriendschap en loyaal zijn eigenlijk echt? In de klas wordt gepraat over wraak,
rechtspraak of de kracht van vergeving en verzoening. Ons motto is kom voor elkaar op.
Sluit niemand uit, maar verbind je ziel aan mensen met lichtjes in hun ogen.
We prijzen ons gelukkig dat een begenadigd kunstenaar als Merijn Bolink zich aan ons heeft
verbonden met tien aparte, indringende kunstwerken op de historische plek van het
kinderverzet. Afgietsels van het origineel kunnen naar andere wijken of ziekenhuizen waar
chronisch zieke kinderen met hun klas kunnen spelen. Via QR codes komen spelenderwijs
thema's uit het boek ter sprake.
Want op en rond dit unieke monument KinderVerzet en Vriendschap Toen & Nu kan straks
worden gespeeld, je kunt er chillen en work outs doen. De aansprekende ontwerpen van
Merijn Bolink, hebben als terugkerend thema kinderhanden die verbinding zoeken, een vuist
maken. Ook volwassenen zitten op handen aan zijn tafel of leunt op een bank tegen een
opgestoken duim. Een pasjesmuur met uitsparingen waar alleen een kind door kan dat in de
holte past. Ons project is een eerbetoon en aanmoediging voor welpenmoed.

Mirjam Elias, Voorzitter Comité KinderVerzet & Vriendschap Toen & Nu

Het verlaten hotel
Gebukt rent Ronny de straat over naar de struiken achter de
schuilkelder in de Falckstraat. (...) 'Kak-WC-joden,' brullen de
lojedajes terwijl ze de achterkanters ervan langs geven. Ronny
steekt een stevige tak onder zijn riem, in elke hand heeft hij een
flinke kei. Zodra ze allemaal bewapend zijn, roept hij keihard: 'In
naam van Wilhelmina Catherina, áánvallen.' Met Ronny voorop en
Kees en Louise vlak achter hem stormen de voorkant kinderen nu
naar de streng verboden achterkant. Lojedajes én achterkanters
kijken verbijsterd om.
Onder een huiveringwekkend krijgsgehuil stormen de voorkanters
naar voren, zwaaiend met hun wapens.'Laffe, loje, NSB-debielen,
blijf met je poten van onze achterkanters af,' krijsen Louise en
haar vriendinnen Erna en Trees. Met ware doodsverachting
rennen ze regelrecht af op de gevreesde lojedajesleider, bleke
Bul zelf.

Het verlaten hotel, hoofdstuk 6
Willy blz.105-106

In het hart van de
Falckstraat worden de vier
oude speeltoestellen
vervangen door tien
sculpturen/speelobjecten

mirjamelias.nl
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Hij beseft dat je hier als een rat in de val zit wanneer de soldaten
komen. Hij zelf ook. Benauwd kijkt Ronny om zich
heen. Ineens voelt hij dat Willy naar hem kijkt vanuit de open
deur. Met die lok over zijn voorhoofd en dat lachje lijkt Willy net
een kinderfilmster. Als ik Willy was, denkt Ronny, kon iedereen me
voor zeven gulden en vijftig cent verraden. Waarom haten de
nazi's joden zo? Peinzend loopt hij met Willy terug naar de
onderduikkelder. 'Als je het te gevaarlijk vindt bij mij, begrijp
ik het best als je niet meer komtRonny,' begint Willy ineens. 'Ik blijf
toch altijd om je geven. Dan zoek ik je na de oorlog gewoon op.'
Ronny's wangen gloeien. Hij schaamt zich dat Willy kon zien hoe
doodsbang

hij

ineens

was,

ook

voor

zijn

eigen

hachie.

Hij

probeert zijn stem nonchalant te laten klinken. 'Als de moffen
komen, is de achterkant geen ideale vluchtweg. Maar het is te
proberen. Je moet je schuilhouden tot het donker wordt en dan
naar ons komen. Mijn vader doet van alles wat niet mag. Ik blijf
gewoon komen, vrienden laten elkaar niet in de steek.’

Het verlaten hotel hoofdstuk 6
Willy, blz. 102-104
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Het verlaten hotel
Razzia, Ronny hoort dit woord voor het eerst. 'Meer dan
vierhonderd joodse mannen, zomaar van de straat geplukt. Op je
knieën commandeerden die rotmoffen. Toen moesten ze voor
hen kruin en daarna werden ze in Duitse vrachtwagens
afgevoerd. Waarheen weet geen mens.' ‘Als ik groot was pikte ik
dat nooit,' roept Ronny. Maar Hanny rilt. 'Ik durf niets tegen
mannen met geweren.''Als ik groot ben laat ik die móffen
voorstraf kruipen!' Ronny voelt zich een stuk beter bij dat idee.
Maar Hanny niet. 'Dan laten hun kinderen jou weer voor straf
kruipen. En jouw kinderen pakken die van hen terug. Hoe houdt
het dan op?' 'Ik vecht terug,' gromt les Vogel. 'Geen mof krijgt mij
levend te pakken.'
Ronny en les krijgen hun zin, Amsterdam komt in opstand.
STAAKT,STAAKT, STAAKT!

Het verlaten hotel hoofdstuk 2
De overval, blz. 3 7

Poort westzijde gestileerde
achterkant van de school uit
Het Verlaten Hotel. Geschikt
voor bijv. dips en step ups.
Gepaniteerd brons
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Op de eerste schooldag roept hij al uit de verte: 'Hoi
Kees, Sáártje, Max.' Kees gaat gewoon naar binnen,
maar Saartje en Max zwaaien en ze roepen iets raars. 'Dág
Ronny, we gaan naar de achterkant. Tot straks.'
Voor school staat de moeder van Kees met een behuild
gezicht. De onderwijzers gedragen zich ook vreemd. Binnen
staat een groep kinderen beduusd voor een splinternieuwe
muur, zomaar midden in de gang.
'Wat doet die achterlijke muur hier? Hoe moeten we nou naar
de achterkant?' In de muur zit een deur. Louise wil hem
openmaken maar de conciërge stuurt hen naar hun klas boven.
Die is voor ruim de helft leeg. 'Juffie, waar zijn de anderen?' 'Zij
zitten voortaan aan de achterkant.' 'Hè, waarom? Mogen wij
erook heen?' Met een verdrietig gezicht antwoordt de juf: 'Het
spijt me, de achterkant is voortaan voor joodse kinderen.'
Piet klinkt gewichtig. ‘Germanen en Ariërs horen
aan de voorkant, christenkinderen
mógen er ook bij.’ Als de juf later bij zijn tafeltje

Als de juf later bij zijn tafeltje hurkt,
fluistert Ronny: ‘Mag ik alstublieft ook
naar de achterkant? Ik ben geen
christenkind en ons hotel is nu ook joods.’
Hoofdschuddend aait de juf over zijn bol.
‘Het móét nu eenmaal zo.’

Het Verlaten Hotel hoofdstuk 3
De Muur blz. 46

Muurtje voor een kind van zeven en
van tien. Wie erin past kan erdoor. Of
maakt bijvoorbeeld een selfie.
Geglazuurd keramiek
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Het verlaten hotel
De volgende morgen sluipt Ronny voor dag en dauw naar kamer
zes. Hij bekijkt de tafelpoot; er is niets te zien. Hij beklopt hem,
niets te horen. Hij peutert eraan; weer niets bijzonders. Na school
gaat hij meteen weer naar kamer zes.
De hele week peutert Ronny aan dé tafelpoot. Volgens hem moet
je ergens op drukken waardoor een veer een ingang open drukt.
Zo werkt het geheime laatje in oma's bureau ook.
Maar er gebeurt niets. Moedeloos denkt Ronny: Ik word nooit zo'n
goede detective als Dick Bos... En dan ineens spert hij zijn ogen
open. Wat is dat? Twee piepkleine spleetjes. Hij tikt er tegen en
nog eens. Opeens schiet een bol stukje hout
los. Zo makkelijk dat hij verbluft zit te kijken. Hij kan nu een schijf
van de bolpoot af schuiven.Er komt een holle ruimte vrij!

Boing, bonkbonkebonk ! Ronny’s hart slaat op hol. Er liggen
papieren en formulieren in en stempels met die doodenge
hakenkruizen. In paniek stopt hij alles terug. Razendsnel doet
hij de tafelpoot weer dicht en hij rent naar de huiskamer. Als
eerste zit hij braaf aan de ontbijttafel.

Het verlaten hotel hoofdstuk 3
De Muur, blz. 57

Tafel met uitklapbare
zitjes.
Gepatineerd brons,
lagers.
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Overal waar het leuk is, komt Ronny nu bordjes tegen met VOOR
JODEN VERBODEN.
Bij parken en plantsoenen en bij Artis. Bij de schouwburg en het
concert gebouw, zelfs het zwembad en de speeltuin zijn VOOR
JODEN VERBODEN.
'Alles is zo saai,' klaagt Louise. 'Wat voor joden is verboden
mogen wij ook niet van mijn moeder. Dat heet solidair zijn. Maar
zelfs in de bibliotheek hangt zo'n achterlijk bordje.'

Louise werpt een woedende blik op een paar kinderen in de
speeltuin. 'Als zij hier gewoon schommelen, mérken joden niet
eens dat er ook kinderen zijn die er niet spelen omdat ze solidair
zijn.'

Het verlaten hotel hoofdstuk 3
De Muur blz. 52

Duikelrek
(voor diverse fitnessoefeningen)
Evenwichtstoestel
(voor uitgebalanceerde
gesprekken)
Gepatineerd brons.
Duikelrek
evenwichtstoestel
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Het verlaten hotel
De professor wilde net beginnen toen de deur open zwaaide.
Iedereen keek om. Daar stond Hanny in een streep zonlicht die
door het raam naar binnen viel, zodat de diadeem in haar haren
flonkerde. Ze liet haar jas van haar schouders glijden.
Ongelooflijk.
Daar stond ze in een lang fluwelen purperen gewaad helemaal
bezaaid met gele sterren. Trots als een koningin keek ze ons een
voor een aan. Waanzinnig.'
Terwijl haar vriendin dit vertelt maakt Hanny een sierlijke danspas
en ze trekt haar jas uit.Ronny's ,' mond valt open, een tovenares
in een sterrenjurk. 'Even werd het muisstil,' vertelt Hanny's
vriendin verder. 'Toen barstte er een daverend applaus los.
Hanny trippelde de zaal in en plofte in de enige lege stoel, naast
die Marinus van de NSB . Met haar hand onder haar kin,
bestudeerde ze zijn gezicht. Net alsof ze zei: Zo Marinus, dus jij
vindt mij een ondermens Zeg het dan als je het lef hebt! Of wist
je niet dat ik joods ben? Schrik je, nu ik zo 'n jood ben, die je
haat zonder te kennen?'

Het Verlaten Hotel hoofdstuk 4
De sterrenjurk, blz.67

Vuist en Hand om je te
verstoppen of op te
klimmen en poseren
voor een groepsfoto
Gepatineerd brons elk
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‘Weet je dat alleen de WC- school een muur had? Alle
andere joodse kinderen moesten naar een aparte
school,' zegt Hannan. Als bij stilzwijgende afspraak draaien ze
zich tegelijk om en ze lopen samen naar de achterkant.
Bij het hek voor het paadje naar de achterkant van de school
zegt Hannan met een schorre stem: 'Hier namen jullie het voor
ons op tegen de lojadajes. Als ze ons vernederden in het
concentratiekamp, dacht ik daaraan. De
voorkanters vonden wél dat we gewoon bij
elkaar hoorden.
Jullie trokken je niets aan van die muur.'
'Na de vakantie zit je gewoon weer bij ons,'zegt
Ronny. 'Die stomme muur is
afgebroken. Er is geen voor- en geen achterkant
meer, we zijn weer gewoon de WC- school.'

Het verlaten hotel hoofdstuk 15
De verschrikkelijke waarheid blz.25

Bank voor kinderen en
volwassenen.
Gepatineerd brons,
gepigmenteerd beton
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Het verlaten hotel
Op het laatst zingt de hele zaal mee: 'Als op het Leidseplein
weer lichtjes 's avonds branden gaan.' Ze zingen met tranen in
de ogen, ieder denkt aan al die lichtjes die voor altijd uit zijn..
Ondanks het oneindige verdriet dat bijna tastbaar tussen de
mensen is, wordt er voor het eerst weer gelachen. 'Dat moet óók,'
zegt Flip. 'Waarom zijn wij anders blijven leven? Dat rare gepraat
over jood en Ariër, over bovenmensen en ondermensen moet
afgelopen zijn. Elk mens is uniek. Vroeger dacht ik: rijk is slecht
en arm is goed. Maar mijn arme buurman vertrouw ik minder dan
jouw vader de directeur. Want hij hielp ons.'
'Waarmee dan?' 'Je weet dat ik drukker ben van Het Parool? Dat
begon als een gestencild verzetsblaadje, De Nieuwsbrief. De
ondergrondse raadde aan: Ga naar hotel Atlantic. Daar zal
Jacob Sweering je overal mee helpen.’

Het verlaten hotel hoofdstuk 15
De verschrikkelijke waarheid blz.254

Poort oostzijde
(geschikt voor pull-ups).
Gestileerde voorkant
van de school.
Gepatineerd brons.

mirjamelias.nl
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www.merijnbolink.nl
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