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OPROEP

Aangenaam, mijn naam is Henny Cruyff, sportzakenman in algemene zin en heb een 

jongere broer die Johan Cruyff heet. Hij is heel beroemd en dat maakt hem al vele 

jaren interessant voor o.a. de media en business. Maar beroemd zijn is niet altijd leuk. 

Ook de reden van deze oproep is niet leuk!

Al enige jaren ben ik bezig met het catalogiseren van mijn memoires en ben inmiddels 

vele honderden pagina’s ver. Alles komt aan de orde en uiteraard zal het hoofdstuk 

broer Johan rijkelijk veel pagina’s tellen. Leuk en niet leuk, maar wel zal alles naar eer 

en geweten worden beschreven.

CV van HC (beknot)

Mijn eerste sportzaak begon ik in 1968 en was op dat moment al de meest bekende 

sportspeciaalzaak van Amsterdam, is het trouwens nog, naam: SMIT- CRUYFF, 

Elandsgracht 96-98 Amsterdam/ Jordaan. Ik kocht de sportwinkel fa. Smit op nr. 98 en 

begon de Cruyff Sport groothandel op nr. 96. Al snel werden we door het publiek 

Uit het NIOD archief. 
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gekoppeld: SMIT-CRUYFF sport. Johan trouwde met Danny en haar vader, Cor Coster 

werd zijn schoonvader.

Vader Manus Cruyff en moeder Nel woonde van kinds af in de Jordaan en runde voor en 

in het begin van de oorlog een groentewinkel en marktstal in de Jordaan. Toen er geen 

eten meer te verkopen was ging hij werken in de slagerij van de buren en werd 

daarnaast voedsel koerier voor onderduikers. Na de oorlog heeft hij een winkel mogen 

uitzoeken wegens zijn ondergrondse verdienste. Het werd een groentezaak in 

Betondorp, 200 meter van het AJAX stadion. Onze vader Manus, groenteman in 

Betondorp overleed in 1958 op 45 jarige leeftijd.

Waarom deze oproep!

Ruim 16 à 18 jaar geleden was ik in de zaak op de Elandsgracht, kwam er een keurig 

geklede man binnen, welbespraakt, eind zestiger en ging in de zaak de vele foto’s, 

oude shirts en schoenen bewonderen. Na een kwartier kwam hij op mij af en vroeg of 

hij Henny Cruyff, de broer van Johan kon spreken. Ik zei daar spreekt u mee, hij keek 

mij aan en zuchtte, kent uw broer het verleden van zijn schoonvader? Ik hield me op de 

vlakte met het antwoord, dat weet ik niet en dacht wat krijgen we nu? Al snel kwam hij 

to the point:

“IN DE OORLOG HEB IK MET COR COSTER IN HET KAMP GEZETEN!”

Volkomen beheerst, in meer dan een uur heeft hij mij in detail verteld wat daar is 

gebeurd. De rillingen liepen over mijn rug. Ik was behoorlijk verdoofd toen hij afscheid 

van mij nam. Ben er de hele dag ziek van geweest en kon het me maar moeilijk 

voorstellen. Totdat er ca. een jaar later weer een keurig geklede heer binnen kwam, 
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welbespraakt, ook eind zestiger en mij bijna hetzelfde verhaal vertelde. In 5 jaar 

daarna zijn er nog 4 van deze keurig geklede mannen bij mij in de zaak geweest, allen 

eind zestigers, met, in grote lijnen, hetzelfde verhaal. Onlangs kreeg ik een telefoontje 

van een man die een interview van mij had gelezen en aan mij, in een ondefinieerbaar 

dialect, wel eens wat van die schoonvader van Johan kon vertellen. Dat was nr. 7 . 

Allen deden los van elkaar nagenoeg hetzelfde verhaal.

Ca. 15 jaar geleden heb ik het aangedurfd om Cor Coster met deze verhalen te 

confronteren. Als door een adder gebeten kreeg ik een tirade te horen hoe hij er voor 

gezorgd had dat ze levend terug zijn gekomen. Etc. etc. Een soort Messias, maar dan 

wel een lopend in een SS uniform! Wat is waarheid, wat moet ik geloven? Wie kan mij 

enig bewijs leveren?

Op advies ben ik naar het NIOD, Herengracht 380 Amsterdam gegaan (vrij entree), en 

kreeg inzage in het Cor Coster dossier. Daarin werd o.a. bevestigd dat in Letland Cor 

Coster in SS uniform als assistent-Lagerfuhrer heeft gewerkt. O.A.- Circa 17 jaar 

geleden schreven Barend & van Dorp in de Revue een artikel over het Coster & nazi 

kamp verleden.

Deze hele horrorfilm in mijn hoofd afdraaiende kreeg ik medelijden met mijn broer. Te 

moeten weten dat je vader in het verzet ondergronds gevaarlijk werk deed en je 

schoonvader ……….? Ik was zo dom en /of zo gespannen geweest tijdens al deze 

gesprekken met de oud kampbewoners dat ik helemaal vergeten ben om hun namen en 

adressen te noteren.

Vandaar deze oproep aan die 7 mannen die met mij gesproken hebben, als ze nog in 

(Klik op knipsels voor orgineel)
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leven zijn, contact met mij willen opnemen. Ook doe ik een oproep naar de nog in 

leven zijnde kampwerkers die met/onder Cor Coster hebben gewerkt. En aan alle 

anderen die mij over het oorlogsverleden van Cor Coster kunnen informeren.

En, A.U.B. bespaar me alle z.g. grappen en grollen, daar is dit item te beladen voor. Ik 

ben bereikbaar via:

Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Henny Cruyff 

Cruyff International
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