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Wij hopen daardoor allen tot vreugde en nut te kunnen zijn, 

die met camera het leven willen vasthouden, zooals het in 

duizenderlei verschijningsvormen aan ons oog voorbij flitst. 

Of zij dit doen als ontspanning na inspannende arbeid, om 

uiting te geven aan kunstzinnige neigingen, of dat zij de 

camera als broodwinning gebruiken, voor allen betekent de 

kleinbeeldfotografie een bron van grootere Levensvreugde!

Helmuth Wolff april 1937
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‘Na den strengsten winter’
kleinbeeld-foto, mei 1940 Amsterdam: Wanneer dit nummer verschijnt, dan 

staat – ondanks de zorgenvolle tijden en de oorlogswolken, welke over ons conti-

nent drijven – wederom alles in bloei. Na den strengsten winter in honderd jaren 

is het dan toch lente geworden, en overal bloeit en groeit weer jong leven. Zooveel 

maanden hebben wij verlangend naar de warme voorjaarszon uitgezien, dat 

iedereen die fotografeert, zich er ditmaal meer dan anders op verheugt, er weer 

met zijn camera op uit te kunnen trekken om het ontwaken der natuur in foto’s 

vast te houden. Zoo eenvoudig als velen dat vaak voorstellen, is dit echter niet. 

[…]. 

Helmuth Wolff, hoofdredacteur van het tijdschrift kleinbeeld-foto, heeft er zin 

in. Met groot enthousiasme moedigt hij zijn lezers aan, eropuit te trekken. 

Wolff vervolgt in het zelfde meinummer met tips voor het juiste gebruik van 

films, filters en sluitertijden. Het is niet eenvoudig omdat de keuze van het 

foto-object niet eenvoudig is: Hoe meer rust het motief ademt, en hoe meer 

detail de foto laat zien, des te beter wordt de bloesemfoto. 

Met de kennis van nu is het vreemd te lezen dat hij zo zorgeloos kan keuvelen 

over zijn beroep, terwijl de oorlog op uitbreken staat. Toch was Wolff daar niet 

alleen in. Ook in De Kampioen maakt men zich in het nummer van 11 mei nog 

zorgen over andere zaken: U hebt toch zeker wel zoo’n handig Bloembollengidsje 

van den A.N.W.B.? Het is de sleutel tot mooie tochten. En De Wacht, weekblad 

voor de gemobiliseerde weermacht, meldt op 4 mei: De lente is in het land! […] 

…wel moet ik waarschuwen tegen een teveel aan lentegevoel, dat voor den man 

alleen maar nadeelige gevolgen kan hebben. [...] En als nu straks de zonne lacht en 

lonkt, het water lokt, ga dan naar buiten en voel aan uw jonge lichaam de kracht 

van licht en lucht. 

De hunkering naar zon en warmte is wel te begrijpen. Alle grote rivieren waren 

in januari nog van oever tot oever dichtgevroren. Na die ongekend strenge 

winter stijgt het kwik pas in de loop van april. De bomen in de brede lanen van 

Amsterdam-Zuid staan laat in het frisgroen.

Helmuth kan de toestand van het land toch niet helemaal negeren. Aan het 

einde van zijn verhaal kan hij niet om de mobilisatie heen, al blijft hij optimis-

tisch over zijn mogelijkheden: Tenslotte moet nog iets worden gezegd over de 

moeilijkheden, welke het fotografeeren door de tijdsomstandigheden ondervindt. 

Juist in de bloesemgebieden bij uitstek, Zuid-Utrecht en de Betuwe, loopt men veel 

kans op onaangenaamheden doordat men – geheel bonafide – den indruk kan 

wekken militaire objecten te fotografeeren, welke men misschien niet eens had 

opgemerkt! Het is eigenlijk het verstandigste, deze gebieden maar als verboden 

fotojachtterrein te beschouwen; er vallen elders nog bloeiende boomen genoeg te 

fotografeeren. […] Laat ons hopen, dat deze belemmeringen voor lente- en bloesem-

fotografie spoedig tot het verleden zullen behooren en dat wij in 1941 wederom 
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apparaten. Zoon Walter, de schrijver en latere minister van Buitenlandse 

Zaken, zal er tot 1910 wonen. Recht daartegenover bevindt zich de Italiaanse 

ambassade.

Textielindustrieel Eduard Simon laat aan het begin van de eeuw een van de 

meest luxe villa’s tegenover de Babs bouwen. Samen met zijn neef James geeft 

hij leiding aan de grootste katoengroothandel van het continent, de Gebrüder 

Simon8. Zij zullen bovendien herinnerd worden als kunstverzamelaars en 

filantropen. De expeditie in 1911 van Helmuth’s achteroom Ludwig Borchardt 

naar Egypte is door James Simon gefinancierd. Een zeer succesvolle onderne-

ming, want Borchardt komt thuis met de Nefertiti, de kleurrijke buste van de 

Egyptische koningin uit de 14e eeuw voor Christus. Het is nu het pronkstuk 

van het Ägyptisches Museum Berlin, maar in die tijd sierde het de schoor-

steenmantel van James in de villa aan de Tiergartenstrasse 15. 

Vier huizen naast de Babs bevindt zich op nummer 35 de kunstgalerie van Paul 

Cassirer, aan het begin van de eeuw beschouwd als de meest progressieve van 

Europa, er hangen naast werken van de Duitsers Max Liebermann en Lovis 

Corinth ook werken van Manet, Cézanne en Gauguin. En het zou zomaar 

kunnen dat de kleine Helmuth op weg naar school de kleurrijke schilderijen 

van de dan nog totaal onbekende Vincent van Gogh heeft gezien, die daar voor 

het eerst buiten Frankrijk worden getoond. Aan het einde van de straat zien we, 

op de hoek van de Bellevuestrasse en de Lennéstrasse, de villa van de familie 

Gerson. En daarachter het stadspark Tiergarten, zover als het oog reikt. 

In dit decor brengt de jonge Helmuth Wolff zijn eerste twaalf jaren door.

Bouwkunde in resterende tijd
Helmuth vervolgt zijn opleiding in 1907 aan het Werner Siemens Realgymna-

sium in de Hohenstaufenstrasse. De vijf jaar eerder opgerichte school staat 

bekend als zeer vooruitstrevend. Hier wil men af van de strenge Pruisische 

Helmuth met zijn vader 
Eugen Wolff, omstreeks 
1902

Helmuth met Günther en 
hun gouvernante, 
omstreeks 1904
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traditie van drillen, hier wordt gemotiveerd en heerst een open pedagogische 

sfeer. Van de leerlingen, meer dan de helft van Joodse afkomst, wordt een 

sociale en politieke betrokkenheid verwacht. De bijdrage van de ouders is niet 

beperkt tot een financiële, men rekent ook op hun deelname aan de school-

reizen en excursies. Tijdens Helmuth’s verblijf op de school wordt er een 

scholierenvereniging opgericht, de eerste in Pruisen. 

Het mag toeval zijn, maar het valt op dat Helmuth’s ouders telkens verhuizen 

wanneer deze naar een andere school gaat. Het gezin verhuist 1908 naar de 

Bülowstrasse 90, een drukke zijstraat van de Potsdamerstrasse, dichter bij de 

school. Voor de deur dendert op het luchtspoor Berlijns eerste metrolijn door 

het imposante metrostation. Een paar huizen verderop houdt vader, die 

inmiddels is benoemd tot Justizrat, kantoor. Charlotte en Eugen Wolff hebben 

veel over voor een goede opleiding van hun zoon, niets staat een voorspoedige 

studietijd van Helmuth in de weg.

Maar er komt iets tussen. Pasen 1914, vóór het einde van zijn opleiding aan het 

Realgymnasium in Berlijn, verhuist Helmuth naar Zeitz, een plaatsje onder 

Leipzig. Hij schrijft later over een ernstige darmziekte en een hartkwaal en dat 

hij moest herstellen in de frisse lucht.

Een nog ingrijpender gebeurtenis dient zich aan. Terwijl Helmuth zich in een 

provincieplaatsje in Sachsen-Anhalt bevindt op de Städtische Oberrealschule, 

breekt in augustus de Eerste Wereldoorlog uit. Hij is dan negentien jaar oud, 

in oorlogstijd niet bepaald een leeftijd die ruimte laat voor een volgende stap 

in je studie. 

Bij aanvang van de oorlog is er een groot enthousiasme onder de bevolking, 

ook bij leraren en leerlingen die zich in groten getale vrijwillig melden bij het 

leger. Men heeft een oplossing gevonden om de leerlingen in ieder geval nog 

een diploma mee te geven: de ‘Notreifeprüfung’. Ook Helmuth doet in juni 

Bülowstrasse met verderop 
aan de rechterzijde de 
woning van de familie 
Wolff, 1902

Helmuth, in zijn 
studententijd
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kleinbeeld-foto september 1938. Op het omslag 
Le Môle des Noires in Saint-Malo, september 1937

Helmuth Wolff samen met prins Bernhard op het 
omslag van het novembernummer 1939

Het eerste nummer van kleinbeeld-foto, 
april 1937

Kleurennummer van kleinbeeld-foto met op het omslag 
tramlijn 8 aan het Westerscheldeplein 
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Catalogus tentoonstelling kleinbeeld ’39 in Arti et Amicitiae aan het Rokin
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Het Noorse ms Samuel Bakke bij de houtoverslag in de Minervahaven, augustus 1962
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Tram op de Noorder Amstellaan, winter 1935/1936
Links: Muntplein, jaren dertig
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Het ss Statendam van de Holland-Amerika Lijn in Amsterdam, eind jaren dertig
Rechts: Het ss Eemland van de Koninklijke Hollandsche Lloyd aan de Levantkade, eind jaren dertig

Aan boord van ss Statendam Oliedepot, Amsterdam eind jaren dertig





140|

In de Sahara. Algerije, winter 1937/1938
Rechts: Omgeving Ghardaïa in Algerije, 1937

Marokko, winter 1938/1939
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De Focke Wulf 200 Westfalen hier nog als passagiersvliegtuig voor de Lufthansa, maar in de oorlog door de 
nazi’s ingezet als bommenwerper. Daarnaast op het platform de Douglas DC-3 Zilverreiger van de KLM, 
waar vliegenier Koene Dirk Parmentier op 13 mei 1940 mee naar Londen zal ontsnappen
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Alleen op de Noorder Amstellaan
Maandag 20 mei keert Annemie Wolff van het Israëlitisch Ziekenhuis aan de 

Nieuwe Keizersgracht terug naar haar woning. Het is een redelijk warme voor-

jaarsdag, in de bioscoop laat het Polygoon Nieuws ons weten dat het leven zijn 

normale gang herneemt en dat Duitse pantserdivisies zijn doorgerold tot 

Abbeville in Normandië. 

Bij thuiskomst moeten alle klokken in huis een uur en veertig minuten vooruit 

worden gezet, het invoeren van de zomertijd van het ‘Groot Duitse Rijk’ is de 

eerste maatregel van de bezetter. Maar dat zal dienstbode Geertje, die sinds 

een jaar in huis woont, wel gedaan hebben. Zij is het meisje dat beiden op de 

fatale dag heeft aangetroffen. De dag dat op de Berlagebrug de Duitse troepen 

werden verwelkomd met de Hitlergroet.

Door het grote aantal doden direct na de oorlogshandelingen en de zelf-

moorden in het land, worden velen van hen begraven in een massagraf. Ook 

Helmuth, maar Annemie doet er alles aan om hem een eigen graf te bezorgen. 

Er staat haar nog heel wat meer te doen, ze zal de redactie van kleinbeeld-foto 

moeten overdragen aan de uitgeverij in Hengelo. Maar allereerst zal ze Hel-

muth’s moeder in Berlijn het onheilsbericht moeten brengen. 

Wij lezen nu de echo van haar brieven. Op 5 juni schrijft moeder Charlotte aan 

Annemie: Mijn geliefd kind, nog kan ik het verschrikkelijke niet geloven, ben 

geheel sprakeloos. Mijn innig geliefde Hellischen leeft niet meer?! Een uur geleden 

heb ik het verschrikkelijke nieuws gekregen en sta voor een raadsel. Waarom in 

Godsnaam hebben jullie zo je verstand verloren, hebben jullie dan helemaal niet 

aan mij gedacht, jullie, die mijn hoop voor de toekomst zijn, die ik beiden meer lief 

heb gehad dan jullie ooit hebben begrepen? Een heel lang leven vol succes en geluk 

lag voor jullie, en hij, het zondagskind, is toch altijd het duikelmannetje geweest, 

dat telkens weer op stond? Ik ben zo grenzeloos wanhopig, ook jij, jij arme lieve, die 

trouw aan hem was, zou ik willen omarmen, proberen te troosten, alhoewel er voor 

ons beiden geen troost is. Dat je in de zwaarste uren van je leven wordt gescheiden 

is ook zo wreed. Alsjeblieft, alsjeblieft mijn hartje, hou je flink, blijf bij me ter zijner 

nagedachtenis! Ik heb je toch nodig! En schrijf me wat eigenlijk de reden was van 

het afschuwelijk besluit. Heb ook zo’n medelijden met grootmoeder […] Vaarwel, & 

wees van mijn onveranderlijke liefde overtuigd, innigst Mutti.

De zwartomrande rouwenvelop is geopend en gelezen door het ‘Oberkom-

mando der Wehrmacht’, rode en zwarte stempels, beide met hakenkruis, ver-

zegelen de opnieuw dichtgeplakte omslag.

Twee dagen later volgt een tweede brief uit Berlijn: Mijn lieve lieve kleine Anne-

marie! Vandaag 8 jaar geleden hebben jullie het verbond voor het leven gesloten & 

zo snel is de droom van liefde & geluk, van wederzijds begrip & trouwe kameraad-

schap weer uitgedroomd. Jij arm, arm kind staat er nu alleen voor & je allerliefste 
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meer hebben opgeruimd, week in week uit maakt ze er foto’s. De resultaten 

zijn ernaar, aan het eind van die maand wordt voorlopig het hoogste bedrag 

genoteerd, 456,50.

Af en toe komen er klanten terug. Bijna allemaal komen ze uit de directe 

omgeving van de Noorder Amstellaan. Een enkele uitzondering komt van 

verre, Haarlem, Velp en Tegelen. Halverwege april 1944 houdt zij plots op de 

bedragen te noteren, maar haar hoge werktempo blijft. 

Op zaterdag 7 oktober werkt ze aan haar laatste portretsessie, vier namen 

schrijft zij in het boek. De volgende dag beschrijft het dagboek van Baby Berdi 

hoe het er die dag aan toegaat: 8 oktober 1944 zondag. Gisteravond zou Greet 

nog in mijn dagboek geschreven hebben, maar om even half acht werd het licht heel 

slecht en een half uur later zat heel Amsterdam in het donker: geen licht en geen 

water meer. We begrepen er niets van. Tegen twaalf uur kwam er weer licht. We 

zijn er toen uit gegaan […] Greet en Cor hebben nog even zitten te praten en zijn 

toen weer naar bed gegaan. […] de Duitsers doen wanhopige pogingen de brug bij 

Nijmegen op te blazen. Tot nu toe is dat niet gelukt. […] Ze doen alle mogelijke 

moeite om ons zonder voedsel te zetten, misschien lukt hen dat ook nog. Suiker 

krijgen we ook niet meer. […] 

Volgens Annemies kasboek hervat ze de portretopdrachten pas in augustus 

1945, na de hongerwinter en de bevrijding. Een van de eersten die dan voor 

haar camera verschijnen zijn de kinderen Asscher, van twee deuren verderop. 

Portretten uit deze periode zijn slechts spaarzaam bewaard, alleen wanneer zij 

op filmrollen staan die ook de opdrachtfotografie voor de haven of Schiphol 

bevatten. Er zijn dus geen rollen met uitsluitend portretten van later dan sep-

tember 1943. Het zal wel altijd een raadsel blijven waarom het ladekastje nog 

maar honderd films bevat. 

Het ladenkastje met de 
honderd filmrollen en het 
begin van het kasboek. 
Wanneer Annemie een 
zelfportret maakte 
noteerde zij in het kasboek 
’ikke’
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Louis Tas, 28 juliGünther Schönenberg, 24 juli 

‘Ikke’, 9 april Geertje Weering, 21 februari
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Boven en rechts: Productielijn in de Fordfabrieken aan Hemweg bij het Noordzeekanaal. Amsterdam, 
omstreeks 1960
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Lossen in de Coenhaven. In de achtergrond het ms Minos van de KNSM. Juli 1960
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Schilders tjetten wand op werf in Amsterdam Noord, 1955
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