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Jaarlijks verzamelen zich op 4 mei zo’n vijftig mensen bij het speeltuingebouw aan de Gaaspstraat in Amsterdam om 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Om zeven uur begint de stille tocht naar Fusilladeplaats 
Rozenoord.

Aanwezigen pakken hun bloemstuk en vrijwilligers delen rozen uit. Met ondersteuning van politie en begeleiding door  
trommelaars lopen wij, medewerkers van wijkorganisaties, politici, trambestuurders, buurtbewoners en nabestaanden 
over de Rijnstraat, langs de Amstel naar Fusilladeplaats Rozenoord, waar in het laatste oorlogsjaar tenminste 
honderdveertig mannen zijn doodgeschoten. In de straten hangen vlaggen halfstok en kijken mensen uit het raam als 
we in het midden van de Rijnstraat lopen. Onderweg sluiten sommigen zich aan. De een op de fiets, de ander met een 
boodschappentas in de hand. Bij Rozenoord aangekomen staan daar mensen die op eigen gelegenheid zijn gekomen. 
Tot vlak voor acht uur druppelt de herdenkingsplaats vol. Een gevoel van diepe ontroering overvalt me iedere keer weer 
als we met zovelen zo dicht bij elkaar staan.

In 2021 is het voor de tweede keer dat de herdenking vanwege de coronapandemie niet kan plaatsvinden. Dat doet  
ons pijn. Als Stichting Kindermonument willen we juist samen herdenken omdat het nodig is. Vandaar dit boekje  
´Wees niet onverschillig!´. De Poolse Auschwitz-overlevende en historicus Marian Turski spreekt deze woorden uit 
tijdens de herdenking ‘75 jaar bevrijding Auschwitz’ in 2020. In zijn memorabele toespraak pleit hij voor de invoer 
van een elfde gebod, dat zou moeten worden toegevoegd aan de tien die er al zijn. Het zou moeten luiden: ´U zult niet 
onverschillig zijn.´

Ook Stichting Kindermonument roept daartoe op. Van de ca. 50.000 inwoners die de Rivierenbuurt in 1940 telt, 
overlijden er in de Tweede Wereldoorlog 17.000. Dat is een derde van de Rivierenbuurtbevolking. Hiervan zijn er ruim 
13000 joden die door de Duitsers vermoord worden, onder wie veel kinderen. Dat is onvoorstelbaar, en toch is het 
gebeurd. De monumenten in dit boekje herinneren ons hieraan. Bekijk ze, sta stil, denk erover na en wees  
niet onverschillig.
 
Amsterdam, 4 mei 2021 
Paul Beving, voorzitter Stichting Kindermonument 

Voorwoord
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1. Fusilladeplaats Rozenoord

„Ik zag in helle angst hun schrikoogen turen in de verte naar……dierbaren en vrienden, naar alles wat 
hun lief en heilig was.” Dit zijn de woorden van Frans Hendrikx, de voorzitter van tennisvereniging 
Amstelzicht, die vele malen getuige is van de executies die de Duitsers tussen september 1944 en april 
1945 uitvoeren bij Rozenoord. Hij schrijft zijn verhaal in juni 1945 op in de publicatie ’Rozenoord, 
Bloedoord, Heldenoord’: „Ik voelde hun gedachten uitstralen over den lagen vochtigen grond naar 

Tekst op het gedenkteken:

OP DEZE PLAATS WERDEN IN DE 
LAATSTE MAANDEN VAN DE TWEEDE 
WERELDOORLOG MEER DAN 
HONDERD NEDERLANDERS DOOR DE 
DUITSE BEZETTER GEFUSILLEERD

De gedenkplaats ligt aan het C.W. 
Ittmannpad ter hoogte van Amsteldijk 
291. Hier worden de honderdveertig 
mannen herdacht die zijn vermoord 
in de laatste maanden van de Tweede 
Wereldoorlog. Onthuld op 4 mei 1973.  
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mij, onzichtbare stille getuige, die hun opdracht ontving hun laatste boodschap aan de wereld over te 
brengen, hun laatste boodschap, dat zij als helden den dood in het gezicht zagen zooals zij als helden 
het gevaar van het verzet hadden getrotseerd.” 

Getuige Hubertina Dekker-Kuhr vertelt later aan haar kleinzoon dat zij als meisje van zeventien een 
executie heeft gezien: „Ik werd gedwongen de gruwelijkheden te aanschouwen toen ik Rozenoord 

toevallig passeerde.”

De Duitse bezetter vermoordt op negen 
verschillende dagen waarschijnlijk 
honderdveertig mannen, het precieze 
aantal is nooit duidelijk geworden, langs 
de Amsteldijk op het braakliggende terrein 
waar voor de oorlog een rozenpark en een 
kwekerij zijn gevestigd. Het zijn arbeiders, 
ambtenaren, artsen, mariniers en studenten, 
van wie de meesten in het verzet hebben 
gezeten.

De eerste keer dat de Duitsers gebruik 
maken van het terrein aan de Amsteldijk is 
op 18 september 1944. Vijf verzetsmensen 
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uit Brunssum en een stukadoor uit Amsterdam worden doodgeschoten, de reden is onbekend. Deze 
datum is na onderzoek pas in 2018 ontdekt.

Op 18 januari 1945 vermoorden de Duitser elf mannen. Het is een represaille voor de aanslagen 
van de drie voorafgaande weken op kantoren van de Arbeitseinsatz om zodoende de registratie te  
saboteren. De aanslag op Gewestelijk Arbeidsbureau 5 januari 1945 is de druppel. De Duitsers  
pakken als vergelding medewerkers van het Gewestelijk Arbeidsbureau op van wie zij vermoeden dat 
zij betrokken zijn bij de illegaliteit. 

Op 30 januari schieten de Duitsers vijf mannen uit het verzet dood, onder wie een scholier van 18 jaar 
uit Wijk bij Duurstede.

Een dag later, op 31 januari, worden zes mannen geëxecuteerd die bij een roofoverval in Amsterdam 
betrokken zouden zijn geweest. Zonder enig onderzoek tekent generaal Rauter, hoofd van de SS,  
hun doodvonnis. 

Op 7 februari worden vijf verzetsmensen vermoord als vergelding voor de dodelijke aanslag op een 
NSB’er, die procureur-generaal voor het gerechtshof in Amsterdam is. Een van hen is Cees Ittmann, naar 
wie het pad naar de Fusilladeplaats Rozenoord, is genoemd.

Op 27 februari schiet de bezetter vijf mannen dood vanwege een aanslag op een Duitser van  
de grenspolitie. 
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Op 8 maart haalt de politie willekeurig 53 mannen uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. 
Het is een represaille voor een aanslag op generaal Rauter in de buurt van herberg De Woeste Hoeve 
nabij Apeldoorn. Later blijkt dat de overvallers niet weten dat het Rauter is die ze neerschieten. Op 
meerdere plaatsen in Nederland executeren de Duitsers in totaal 263 mannen. 

Op 31 maart executeren de Duitsers vijf mannen als vergelding voor een schietpartij waarbij Knokploeg-
Ursem uit Noord-Holland twee Duitsers onder vuur nemen om arrestanten te bevrijden.

Op 14 april worden tien verzetsmensen die betrokken zijn bij illegale inlichtingendiensten vermoord.

Direct na de oorlog, op 22 juli 1945, organiseert tennisvereniging Amstelzicht op het terrein van 
de vereniging een eerste herdenkingsplechtigheid voor de vermoorde mannen. Een van hen is 
Evert Blanken, een clubgenoot. Voorzitter Hendrikx noemt in zijn toespraak als eerste het aantal van 
honderdveertig slachtoffers.

Nabestaanden en andere betrokkenen komen vanaf 1945 jaarlijks bij elkaar op de fusilladeplaats om 
de doden te herdenken. In mei 1945 wordt een houten kruis geplaatst met daarop de tekst ´140 helden 
vielen hier voor Koningin en Vaderland´. 
 
Een jaar later plaatsen nabestaanden een vlaggenstok zodat een vlag halfstok kan worden gehangen 
tijdens de herdenking. Het Parool schrijft in 1948 over een ´eenzame fusilladeplaats´ en bericht over 
een initiatief dat er zou zijn voor een gedenksteen. 
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Vijftien jaar later klaagt Paroollezer E.J. Zeegers hierover: „Zou het Nederland niet passen een 
waardigere herdenking te presteren? Die vlaggenstok staat zo maar in de grond en draagt niet de 
geringste aanduiding, namen, datum noch waarom van wie daar hun leven lieten.” 

Pas in 1973 plaatst de gemeente een monument dat bestaat uit een ruwe witte steen met daarop een 
plaquette met de simpele tekst: ‘Voorjaar 1945’. Die plaquette is later vervangen door de huidige, maar 
de namen van de slachtoffers worden nog niet genoemd.

De herdenkingsplek komt in de jaren ‘10 
onder druk te staan door de voorgenomen 
verbreding van de Ringweg A10. 
Stadsdeel Amsterdam-Zuid steunt daarom 
in 2013 het initiatief van een groep 
mensen, waaronder buurtbewoner en 
historicus Pauline Wesselink, voor een 
nieuw monument waarbij ook de namen 
van de slachtoffers worden genoemd. Dit 
Monument Rozenoord wordt op slechts 
een paar honderd meter afstand in het 
Amstelpark gerealiseerd en in 2015 
onthuld.  
Zie ook 2. ‘Monument Rozenoord’.
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Na wijziging van de plannen rond de Ringweg A10 
wordt in 2017 besloten om Fusilladeplaats Rozenoord 
te laten voortbestaan. Er zijn plannen om ook hier op 
gepaste wijze de namen, leeftijden en sterfdata van de 
vermoorde mannen te tonen. 

Stichting Kindermonument herdenkt hier jaarlijks op 4 mei 
de slachtoffers. In een stille tocht lopen buurtbewoners 
van de Rivierenbuurt en andere betrokkenen vanaf de 
speeltuin in de Gaaspstraat naar de fusilladeplaats. 
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2. Monument Rozenoord Amstelpark

„Deze stoelen zijn van ons allemaal”, antwoordt de Israelisch-Nederlandse kunstenaar Ram Katzir  
(Tel Aviv, 1969) als een bezoeker van het monument hem vraagt of zij op een stoel mag gaan zitten. 
Katzir is de bedenker van het monument dat bestaat uit 106 lege stoelen die op betonnen sokkels staan 
met daarin de naam, de geboorte- en sterfdatum van het slachtoffer gegraveerd. 

Onder elke stoel is een betonnen 
gedenksteen geplaatst met daarop de 
naam, geboorte- en sterfdatum van 
de gefusilleerde.Voor de onbekende 
gefusilleerden staat een plaquette met 
daarop de tekst: 
’TER HERINNERING AAN DE 
ONBEKENDE SLACHTOFFERS AAN HET 
EINDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG’

Het monument ligt centraal in het 
Amstelpark in Buitenveldert.
Hier worden de mannen herdacht die 
vermoord zijn op de Fusilladeplaats 
Rozenoord. Onthuld op 1 mei 2015.
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De stoelen staan symbool voor de mannen die in het laatste oorlogsjaar zijn vermoord door de Duitse 
bezetter op de nabijgelegen Fusilladeplaats Rozenoord. Daar zijn in de laatste maanden van de oorlog 
in totaal, voor zover nu bekend, honderdveertig mannen omgebracht. Van de meeste zijn de namen 
bekend; naar de 34 onbekende slachtoffers wordt nog steeds onderzoek gedaan. Aan de rand van het 
veld in het Amstelpark waar de stoelen zijn geplaatst, staat een plaquette voor de 34 doden waarvan 
de identiteit (nog) niet bekend is.

Het is buurtbewoner, historicus en redacteur Pauline Wesselink die in juni 2010 haar hart lucht  over de 
summiere herdenkingsplaats voor de slachtoffers die op Rozenoord zijn doodgeschoten. Het steekt haar 
dat de namen van de slachtoffers nergens zijn te vinden. Ze doet onderzoek naar hun identiteit.

In 2013 is er een heel praktische aanleiding voor het Amsterdamse Stadsdeel-Zuid om een nieuw 
herdenkingsmonument op een nieuwe plek op te richten. Het monument Fusilladeplaats Rozenoord zal 
in de loop van de tijd moeten verdwijnen vanwege de bouw van het Zuidasdok waarbij de Ring A10 
wordt verbreed. 

Een door Pauline Wesselink opgericht comité van buurtbewoners maakt zich ook al sterk voor een  
nieuw monument, op voorwaarde dat hierop de namen van de slachtoffers vermeld worden.  
Stadsdeel Amsterdam-Zuid stemt in met de plannen en schrijft een ontwerpwedstrijd uit voor een 
monument in het naastgelegen Amstelpark. Na een wijziging van de plannen in 2017 rond de  
Ringweg is het monument in het Amstelpark al uitgevoerd, maar blijft het oorspronkelijke monument 
‘Fusilladeplaats Rozenoord’ bestaan.
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Winnend kunstenaar Ram Katzir krijgt in 2014 de opdracht zijn ingediende ontwerp uit te voeren.  
Katzir stelt dat de slachtoffers uiteenlopende achtergronden en diverse leeftijden hebben: „Elk van hen 
heeft een eigen verhaal en een eigen connectie met de oorlog.” Hij wil iedere man als individu eren en 
dat betekent volgens Katz ook dat daarvoor de minimale ruimte van een lichaam nodig is. „Of juist de 
afwezigheid daarvan”, legt hij uit in de het boekje over het monument.

Als uitgangspunt neemt Katz de leeftijd 
van de slachtoffers en verdeelt de 
mannen in negen groepen die symbool 
staan voor de dag van executie, 
opgedeeld in drie leeftijdsgroepen. 
Voor de mannen tot 29 jaar is er een 
gewone stoel, de mannen tussen de 30 
en 39 krijgen een armstoel en er is een 
loungestoel voor de mannen van boven 
de 40. 

Zo ontstaat het beeld dat de stoelen 
ogenschijnlijk willekeurig over het veld 
verspreid staan, alsof ze enkele  
minuten geleden nog in gebruik  
waren. Om met de woorden van Jan 
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Willem Ittmann te spreken: „Het lijkt of ik mijn vader zie zitten.” Zijn vader Cees Ittmann is op  
7 februari 1945 vermoord op de fusilladeplaats, Jan Willem is dan drie maanden oud. Het pad 
waaraan Fusilladeplaats Rozenoord ligt wordt naar zijn vader vernoemd.

Het monument in het Amstelpark is een levend 
kunstwerk. Ook na de onthulling in 2015 
door Eduard Nazarski, directeur van Amnesty 
International, is het onderzoek naar de 
onbekende slachtoffers doorgegaan. In 2018 
is een nieuwe executiedatum –18 september 
1944 – ontdekt, waaraan de namen van 
zes slachtoffers kunnen worden gekoppeld. 
Na deze vondst zijn er zes stoelen aan het 
kunstwerk toegevoegd. 

Met het steeds opnieuw onder de aandacht 
brengen van het monument hoopt de organisatie dat er meer namen worden ontdekt van de 34 nog 
onbekende slachtoffers. 
Zie ook 1. Fusilladeplaats Rozenoord
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3. Monument voor het Ondergedoken Kind en Beschermer

In 1943 arriveert Max Arpels Lezer als zesjarig kind in het 
Friese Tzummarum. Zijn moeder is in september 1942 in 
Amsterdam bij een razzia opgepakt. Zijn vader kan hem 
niet langer verzorgen en geeft hem eerst af bij zijn ouders 
in Apeldoorn. De Amsterdamse Studentengroep brengt 
hem uiteindelijk  naar Franekeradeel in Friesland, waar hij 
onderdak krijgt bij de familie Wetterauw. De jonge Max 
komt de oorlog goed door. Maar als hij na de oorlog hoort 
dat zijn moeder in Auschwitz is vermoord, breekt hij en slaat 
hij alles kort en klein. Maar gelukkig herpakt hij zich en lukt 
het hem door te gaan met zijn leven. 
In 1942 en 1943 drijft de bezetter in Amsterdam na 
razzia’s de opgepakte joden bijeen in de Hollandsche 
Schouwburg aan de Plantage Middenlaan. De kinderen 

Herdenkingsbeeld op de hoek Van Boshuizenstraat/ 
Nieuw Herlaer, ter herinnering aan de onderduik van 
kinderen en als eerbetoon aan hun beschermers.
Het beeld is onthuld op 11 mei 2000.
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worden van de ouders gescheiden 
en ondergebracht in de crèche aan 
de overkant. Vijf- tot zevenhonderd 
kinderen zijn uit de crèche gesmokkeld 
en krijgen, met behulp van het verzet, 
onderdak verspreid over Nederland.

Als Max Arpels Lezer in de jaren 
negentig op televisie de beelden ziet 
van de oorlog in voormalig Joegoslavië 
raakt hem dat diep. Vooral de 
vervolgde kinderen gaan hem aan het 
hart, omdat zij hem doen herinneren 
aan zijn eigen verleden. 

Het verhaal van Max Arpels Lezer is er een zoals dat van honderden ondergedoken kinderen in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer het Joods Maatschappelijk Werk in 1992 
het congres ´Het ondergedoken Kind´ organiseert, richt een aantal lotgenoten een vereniging op met 
dezelfde naam. Max Arpels Lezer is daar lange tijd voorzitter van. Tijdens het congres spreekt de 
toenmalige burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn een aangrijpende openingstoespraak uit die 
begint met de woorden: „Ik heb mijn ambtsketen thuisgelaten; ik ben namelijk een der uwen, een 
ondergedoken kind.”
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De vereniging wil in mei 2000 zowel in Amsterdam 
Buitenveldert, waar Max Arpels Lezer woont, als in het 
toenmalige Franekeradeel een gedenkteken onthullen voor 
ondergedoken kinderen en hun beschermers. En dat gebeurt. 
De vereniging geeft kunstenaar Naomi Elburg, zelf een 
ondergedoken kind geweest, opdracht om een beeld te  
maken. Elburg produceert gedurende haar leven meerdere 
kunstwerken over dit onderwerp. Op 11 mei 2001 onthult 
burgemeester Schelto Patijn van Amsterdam het monument  
aan de Van Boshuizenstraat.
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4. Berlagebrug

„Op maandag 7 mei 1945 rolde om half één ´s middags het eerste geallieerde legervoertuig de Berlagebrug 
over, onder een enthousiasme, dat waarlijk onbeschrijfelijk was”, zo schrijft De Nieuwe Amsterdammer op  

Gedenksteen als eerbetoon aan het 
geallieerde leger dat Amsterdam heeft 
bevrijd. Onthuld in 1945.

 
DE EERSTE GEALLIEERDE BEVRIJDERS DIE 
OP 7 MEI OVER DEZE BRUG AMSTERDAM 
BINNENTROKKEN, BEHOORDEN TOT 
HET BRITSE 49ste W.R. RECONNAISSANCE 
REGIMENT. OP 8 MEI GEVOLGD DOOR DE 
CANADESE HOOFDMACHT.

THIS PLAQUE IS PRESENTED TO THE CITY OF 
AMSTERDAM BY CANADIAN SOLDIERS WHO 
SERVED IN THE NETHERLANDS TO COMMEMORATE THE LIBERATION OF THE NETHERLANDS  
AND IN ACKNOWLEDGEMENT OF THE GRACIOUS HOSPITALITY EXTENDED BY THE DUTCH PEOPLE  
TO THE CANADIAN FORCES. 1944 - 45.

Tekst op de plaquette:
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8 mei 1945. De Nieuwe Amsterdammer is een driewekelijks verzetskrantje dat gestencild wordt uitgegeven. 
Sommige mensen zijn al vroeg in de ochtend naar de Berlagebrug gegaan om de intocht te bekijken. 
Maar het zijn op die dag maar een paar wagens die de brug over rijden: „Het was een kleine patrouille 
bestaande uit enkele Brengun carriers en wat motoren behoorende tot de verkennings afdeeling van het  
49ste regiment van het eerste Canadesche leger.”

De toeschouwers verwachten Canadezen, maar de manschappen zijn Engelsen, die bij dit leger  
zijn ingelijfd. Een van de mannen op de voertuigen zegt lachend: „Wij zijn ze te vlug af geweest, 
morgen of vannacht komt ‘the bulk’, de hoofdmacht.” 

De invasie in Normandië is inmiddels drie maanden bezig. De geallieerde troepen lijken voortvarend op 
te rukken in Nederland. Op 5 september 1944 is het Dolle Dinsdag. Iedereen is ervan overtuigd dat de 
bevrijding aanstaande is. De vreugde komt echter te vroeg. Het zuiden van Nederland wordt weliswaar 
in september bevrijd, maar de troepen stranden bij Arnhem wanneer operatie Market Garden mislukt en 
de opmars van de geallieerden stagneert.   

Het westen moet nog lang wachten op de bevrijding en Amsterdam gaat een zware tijd tegemoet.  
De aanvoer van voedsel en brandstof stopt, waardoor mensen honger lijden in de winter van 1944. 
Bomen worden gekapt en huizen gesloopt om het hout te kunnen verstoken. Duizenden mensen maken 
hongertochten naar Noord-Holland en verruilen kostbaarheden voor voedsel. Ouders zetten hun kinderen 
op de boot naar de noordelijke provincies in de hoop dat zij daar ondergebracht kunnen worden en  
te eten krijgen. Daarbij komt dat de winter in 1944 ijskoud is. In december gaat het hard vriezen. 



18

Er is zelfs sprake van een Elfstedentocht, maar die wordt niet gereden vanwege de erbarmelijke 
omstandigheden in het land. Alleen al in Amsterdam sterven meer dan vijfduizend mensen door  
honger en kou. 

Bovendien voert de bezetter in het laatste jaar oorlogsjaar een keiharde terreur uit. Er vindt vergelding 
plaats voor acties van het verzet; ´jodenjagers´ maken jacht op joodse onderduikers. Honderden mensen 
worden standrechtelijk geëxecuteerd. Op Fusilladeplaats Rozenoord in Amsterdam-Zuid worden tussen 
18 september 1944 en 14 april 1945 honderdveertig mannen vermoord. Ook op andere plaatsen in 
de stad pakken de Duitsers mensen op en schieten ze ter plekke dood.

Het zal nog tot 4 mei duren voordat de 
verlossende woorden komen: ´Duitsland 
capituleert´. Vanaf dat moment is het feest in  
de stad. Mensen komen uit hun huizen en 
omhelzen elkaar. In de Rijnstraat en de 
Maasstraat worden vreugdevuren aangestoken, 
waarbij het verduisteringspapier in vlammen 
opgaat. Kruidenier Jac Hermans, die een  
winkel heeft op de Uiterwaardenstraat, zet  
zijn radio voor het open raam zodat iedereen  
de toespraak van Koningin Wilhelmina  
kan beluisteren.
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Op 5 mei 1945 schrijft De Nieuwe Amsterdammer: 
„Zaterdagmorgen in den stroomenden regen stonden zij 
er al, met bloemen, die langzaam verwelkten, doch met 
het verstrijken van de uren verminderde de verwachting 
van de komst van de bevrijders niet. Zij hebben 
geduld, omdat zij weten, dat zij eens komen moeten. 
Zaterdagmiddag, Zondag den geheelen dag. Maandag 
hebben ze een paar tanks, kunnen toejuigen, maar het 
geallieerde leger, de bevrijdende troepen hebben ze 
nog niet gezien.”

Het wachten is op de volledige overgave van de 
Duitsers. De Binnenlandse Strijdkrachten krijgen maar 
geen bevel om de Duitsers te ontwapenen. Het duurt 
nog drie volle dagen totdat de Canadezen en Engelsen 
uiteindelijk de Berlagebrug over rijden. 

Op 8 mei schrijft Piet van Rossem – een joodse man die op de Jekerstraat 98II hoog is ondergedoken 
geweest – aan zijn vriendin in Rotterdam: „Vandaag was het de groote dag van de intocht der 
Canadeezen. Vanochtend om 6 uur begon de ´invasie´. Liefste, ik geloof niet dat ik in staat ben om op 
papier te zetten hoe geweldig deze intocht is geweest, het was allemaal overweldigend en zooiets kun 
je je heele leven niet meer vergeten. Het was een onafgebroken karavaan van auto’s, tanks, motoren, 
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die van ‘s morgens 6 uur tot middernacht duurde. En al die voertuigen waren afgeladen met jongens 
en meisjes, bedolven onder bloemen, zoodat je de soldaten bijna niet meer kon terugvinden. Wat een 
gezicht... al die lachende vrolijke en bruingebrande koppen en ze waren allemaal even ontroerd door 
zoo’n enthousiaste ontvangst, al die duizenden mensen werden niet moe om onze bevrijders toe te 
juichen en te huldigen.” Van Rossem eindigt zijn brief met ´ontelbare bevrijdingskussen´. 

Nog in hetzelfde jaar wordt een plaquette aan de muur van de Berlagebrug aangebracht, die de intocht 
van de Engelsen en Canadezen memoreert. 

De bevrijdingstocht die de Engelsen en de Canadezen maakten door de stad wordt jaarlijks herdacht. 
Grote veteranentochten door Amsterdam vinden plaats in 1980, 1985, 1995 en 2005. Dat is tevens 
de laatste, waar zo’n 350 veteranen met honderd voertuigen aan meedoen.

De Vrijheidslaan heet in 1945 nog de Amstellaan. Op 8 mei 1946 neemt de Amsterdamse 
gemeenteraad het besluit om het plein en de aanliggende straten vanwege de bevrijding van 
Amsterdam te hernoemen. Het Daniël Willinkplein verandert in Victorieplein, de Noordelijke Amstellaan 
in Churchilllaan, de zuidelijke Amstellaan in Rooseveltlaan en de Amstellaan wordt tot Stalinlaan 
gedoopt. Die laatste naam verdwijnt weer in 1956 na de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije tijdens 
de Hongaarse Opstand en verandert in Vrijheidslaan. 
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5. Beeld Anne Frank

Anne Frank kijkt nog even opzij met haar ogen naar 
de grond als ze op 6 juli 1942 afscheid neemt van, 
zoals vriendinnetje Jacqueline van Maarsen later 
vertelt, ´haar geliefde Merwedeplein.´ Kunstenaar Jet 
Schepp, maker van het beeld, zegt daar tijdens de 
onthulling over: „Dit moment uit haar korte leven wilde 
ik vereeuwigen.”

Anne heeft een dag ervoor een aantal spulletjes 
ingepakt. In haar dagboek schrijft zij: „Het eerste 
wat ik erin stopte was dit kartonnen schrift, daarna 
krulpennen, zakdoeken, schoolboeken, kam, oude 
brieven; ik dacht aan het schuilen en stopte daardoor 

Het beeld van Anne Frank staat op het 
Merwedeplein in de Rivierenbuurt. Het is gemaakt 
door kunstenaar en buurtbewoner  
Jet Schepp. Burgemeester Job Cohen onthult  
het monument op 6 juli 2006.
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de gekste dingen in de tas, maar ik heb er geen spijt van, ik geef meer om herinneringen dan om jurken.”

De volgende ochtend trekt ze zoveel 
mogelijk kleren over elkaar aan: „Ik had 
twee hemdjes, drie broeken, een jurk, 
daarover een rok, jasje, zomerjas, twee 
paar kousen, dichte schoenen, muts, sjaal 
en nog veel meer aan.” Bepakt en bezakt 
gaat Anne samen met haar ouders naar 
het Achterhuis aan de Prinsengracht 263. 
Lopend, want van het openbaar vervoer 
en de fiets mogen joden dan geen gebruik 
meer maken. Ondanks het verbod gaat 
Margot toch met de fiets. Anne schrijft over 
die dag: 

„Margot haalt haar fiets uit de stalling 
en reed achter Miep (Miep Gies is de 

bekendste verzorger van de onderduikers in het Achterhuis - red. Estella Heesen) aan, naar een voor mij 
onbekende verte. Ik wist namelijk nog steeds niet waar die geheimzinnige plaats van onze bestemming 
zou zijn. Zo liepen we dan in de stromende regen, vader, moeder en ik, elk met een school- en 
boodschappentas, tot bovenaan toe volgepropt met de meest door elkaar liggende dingen.” 
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Als een dag later twee vriendinnen van Anne, Jacqueline van Maarsen en Hanneli Goslar, komen 
vragen of Anne buiten komt spelen, krijgen zij van buurman Goldschmidt te horen dat de familie naar 
Zwitserland is vertrokken. In werkelijkheid zitten zij in het Achterhuis. Niemand weet dat de familie is 
ondergedoken in Amsterdam.

Het leven van Anne Frank begint in Frankfurt am Main, Duitsland, waar ze op 12 juni 1929 wordt 
geboren. De ouders van Anne zijn gealarmeerd als in de zomer van 1932 groepen van de 
Sturmabteilung, getooid met hakenkruizen, door de straten van Frankfurt marcheren. Luidkeels zingen  
zij: “Als het Jodenbloed van het mes af spat, dan gaat het eens zo goed.”

De familie Frank is een familie als zovelen. Als Adolf Hitler in 1933 aantreedt als Rijkskanselier en het 
antisemitisme in Duitsland schrikbarend toeneemt, besluit Otto Frank het land nog dat jaar te verlaten. 
„Daar wij volbloed joden zijn, ging mijn vader in 1933 naar Holland”, schrijft Anne in haar dagboek. 
Otto verhuist met zijn vrouw en kinderen naar de woning Merwedeplein 37II hoog in Amsterdam. 

Na het uitbreken van de oorlog in mei 1940 voelt de familie Frank zich ook in Nederland steeds minder 
veilig. Om te voorkomen dat zijn bedrijf in Duitse handen valt, nemen enkele niet-joodse collega’s het 
bedrijf op papier over. Op 11 juni 1941 vindt er een grote razzia plaats in Amsterdam-Zuid, onder 
meer op het Merwedeplein. Otto Frank is erg aangeslagen, omdat zich onder de weggevoerde jongens 
en mannen ook een aantal vrienden en buren bevindt. Ondanks de moeilijke omstandigheden probeert 
Otto er samen met zijn vrouw het beste van te maken. Hij organiseert bijvoorbeeld voor zijn dochters 
verjaardagsfeestjes en filmmiddagen op het Merwedeplein.
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Wanneer de SS op 5 juli 1942 Margot oproept om zich te melden, besluit het gezin geen dag langer 
te wachten. Ineens begrijpt Anne wat haar vader met het woord ´schuilen´ heeft bedoeld, zo schrijft ze 
in haar dagboek. 

Het gezin Frank verblijft vanaf 6 juli 1942 in het 
Achterhuis. Hoogstwaarschijnlijk zijn de onderduikers 
verraden als op 4 augustus 1944 de Grüne Polizei het 
huis binnenvalt en de families Frank, Pels en Fritz Pfeffer 
oppakken. Via Kamp Westerbork worden zij op zondag 
3 september gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau. 
Het is de laatste trein die vanuit Westerbork naar 
Auschwitz rijdt.

De moeder van Anne overlijdt op 6 januari 1945. Anne 
en Margot maken dit niet mee, omdat zij op 28 oktober 
1944 op transport worden gesteld naar het kamp 
Bergen-Belsen, waar ze ziek en verzwakt aankomen. 
Margot sterft daar in februari 1945. Anne een paar 
dagen later. 

Otto Frank overleeft het concentratiekamp en ziet bij 
terugkomst in Nederland Miep Gies. Zij overhandigt 
hem de dagboekaantekeningen van zijn dochter, die 
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Gies een dag nadat de onderduikers zijn gearresteerd, vindt in het Achterhuis. De dagboekfragmenten 
van Anne Frank verschijnen in 1947 onder de titel ‘Het Achterhuis’.

Kunstenaar Jet Schepp woont al jaren vlakbij het Merwedeplein en ze vraagt zich regelmatig af waarom 
er geen monument voor Anne Frank in de buurt is. In 1993 stelt zij het beeld, dat ze op eigen initiatief 
van Anne heeft gemaakt, tentoon. Pas in 2005 en met hulp van onder andere de om de hoek van het 
Merwedeplein gelegen Boekhandel Jimmink, plaatst de gemeente het monument, dat door burgemeester 
Job Cohen op 9 juli 2006 mei wordt onthuld.

Op 26 februari 2015 zijn voor het huis van de familie Frank het Merwedeplein 37II vier Stolpersteine 
geplaatst. ZIe ook 6. Stolpersteine.



26

6. Stolpersteine in de buurt 

Stolpersteine zijn struikelstenen waarmee 
de slachtoffers van het Duitse Nationaal-
Socialisme tussen 1933-1945 worden 
herdacht. Of zoals de bedenker en maker 
Gunter Demnig (Berlijn, 1947) stelt: „Je struikelt met je hoofd en je hart over deze stenen.”  
In de Amsterdamse Rivierenbuurt en de Pijp zijn er vanaf 2011 tenminste negentig adressen waar 
Stolpersteine zijn geplaatst.

De Duitse beeldend kunstenaar Demnig begint zijn project Stolpersteine naar aanleiding van een 
oorlogsmonument voor de meer dan tienduizend Sinti en Roma die in 1940 vanuit Keulen door de 

Verspreid over de Rivierenbuurt en  
De Pijp zijn er minstens 90 adressen 
waar ‘Stolpersteine’ liggen. De eerste  
Stolpersteine zijn in 1993 in de 
Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg  
gelegd. Ter nagedachtenis aan de 
door het nazi-regime weggevoerde en  
vermoorde bewoners.
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nazi’s op transport zijn gezet. Als een oudere Keulse vrouw het indrukwekkende monument ziet, dat 
bestaat uit een ´verfspoor´ door de straten van Keulen, spreekt zij hem aan. Volgens haar woonden er 
geen Sinti in haar buurt. Demnig laat haar zien dat dat wel het geval was. De vrouw antwoordt dat 
nooit te hebben geweten. 

Het zet Demnig aan het denken. Velen weten niet wat er is gebeurd met hun buurtgenoten nadat 
Hitler aan de macht kwam. In 1993 komt hij met zijn eerste idee om een persoonlijke gedenksteen 
te maken, die op de muur van een gevel is te bevestigen. Dit idee stuit echter op veel weerstand van 
huiseigenaren, zo blijkt. Zijn nieuwe voorstel is om een steentje te plaatsen in de openbare ruimte voor 

het huis waar slachtoffers voor het laatst vrijwillig 
hebben gewoond. Het idee erachter haalt hij uit 
de Talmud, een van de belangrijkste boeken uit het 
Jodendom, waarin staat geschreven: „Een mens is 
pas vergeten, wanneer zijn naam vergeten is.” 
Het steentje is van beton. Aan de bovenkant zit 
een messing plaatje van 10 bij 10 centimeter.  
De Stolperstein begint met de in messing gestanste 
woorden ´Hier woonde´, met daaronder de naam, 
geboortedatum, de datum van deportatie, plaats 
en datum van het uiteindelijke lot. In de meeste 
gevallen zijn de slachtoffers vermoord, in een 
enkel geval heeft iemand de oorlog overleefd.  
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De Stolperstein wordt geplaatst in de stoep voor de voormalige woning van het slachtoffer.
De eerste Stolperstein legt Demnig in 1996 in de Berlijnse wijk Kreuzberg. In 1997 keurt de gemeente 
Berlijn het kunstwerk goed. Sindsdien zijn er tienduizenden Stolpersteine door Europa in stoepen en 
straten gelegd. Tot 2005 maakt Demnig elke Stolperstein zelf, maar omdat het project zo’n enorme 
omvang krijgt, werkt hij sindsdien samen met beeldend kunstenaar Michael Friedrichs-Friedlaender. 

Het project Stolpersteine is niet geheel onomstreden. De Duitse stad München plaatst er geen, mede op 
aandrang van leden van de Joodse gemeenschap. Sommige nabestaanden vinden het respectloos dat 
de naam van hun vermoorde familieleden letterlijk op straat komt te liggen, waar mensen er overheen 
kunnen lopen. 

Ook in Nederland speelt in diverse gemeenten eenzelfde discussie. Zo schreef een joodse bewoner 
van de Amsterdamse binnenstad, wiens gehele familie in de oorlogsjaren is vermoord, een brief aan de 
burgemeester met de vraag om verplaatsing van de Stolpersteine voor zijn deur. Hij wordt hierdoor te 
veel geconfronteerd met zijn eigen verdriet.
Wie een Stolpersteine wil aanvragen, kan dat doen bij de Stichting Stolpersteine.

- Amstelkade  61 en 118
- Biesboschstraat  40 en 61
- Borssenburgplein  4

- Borssenburgstraat  8 en 10
- Boterdiepstraat  8, 35 en 43
- Churchill-laan  184 en 264

Straat voor huisnummer
Stolpersteine in de Rivierenbuurt
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- Deurloostraat  74, 94, 105 en 112
- Dintelstraat  39
- Eendrachtstraat  15
- Geleenstraat  14 en 57
- Griftstraat  29
- Holendrechtstraat  13
- Jekerstraat  14, 15 en 79
- Korte Meerhuizenstraat 10
- Krammerstraat  29
- Kribbestraat  17
- Kromme Mijdrechtstraat 71
- Lekstraat  6, 50, 69 en 94
- Maasstraat  15
- Meerhuizenstraat  1

- Merwedeplein   37
- Molenbeekstraat  13 en 34
- Roerstraat  31 en 36
- Rooseveltlaan  4, 45, 74, 90 en 209
- Rijnstraat  40, 58 en 187
- Sloestraat  9
- Uiterwaardestraat  46, 71, 146, 302
- Uithoornstraat   11
- Vechtstraat  59, 63 en 158
- Victorieplein  45
- Vrijheidslaan  97 en 98
- Waalstraat  3, 45, 47, 53, 65 en 85
- Waverstraat  62 en 66
- Zoomstraat  33

Straat voor huisnummer
Stolpersteine in de Pijp

- 1e Jan van der Heijdenstraat 137
- 1e Sweelinckstraat  21
- 1e Van der Helststraat 82
- 2e Jan Steenstraat  25
- 2e Van der Helststraat 73
- Amsteldijk  20 en 51
- Carillonstraat  5 en 12
- Gerard Doustraat  174 en178

- Govert Flinckstraat  265
- Granaatstraat  43
- Jan Lievensstraat  34 en 44
- Saffierstraat  45, 97 en 286
- Servaes Noutsstraat  6
- Smaragdstraat  67
- Van Woustraat  174 en236  
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7. Plaquette Herman Elteschool

De Herman Elteschool, een school voor Bijzonder 
Onderwijs, staat in de jaren dertig bekend als de beste 
lagere school voor Joods Onderwijs. Amsterdam telt dan 
inmiddels vier joodse lagere scholen. Opgericht in 1874 

door Herman Elte is het de oudste 
joodse school in Nederland.

Herman Elte, geboren in 1846, 
staat al vanaf zijn twaalfde 
voor de klas. Als kwekeling, 
zoals vroeger een stagiair 
in het onderwijs wordt genoemd, geeft hij eerst les aan de Joodsche 
Godsdienstschool in de Rapenburgerstraat en later ook op twee  
openbare scholen.  

De plaquette is bevestigd aan het schoolgebouw aan 
de Van Ostadestraat 203. Ter nagedachtenis aan de 
omgebrachte onderwijzers en leerlingen van deze 
school. Onthuld op 3 maart 2012.
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Maar eerste onderwijzer wordt hij niet, want hij weigert op zaterdag tijdens de sabbat les te geven. 

Daarom begint hij in 1874 de ´Vereeniging Kennis en Godsvrucht´ en start de eerste joodse school in 
Nederland. Ze wordt gevestigd aan de Nieuwe Herengracht 127. De lessen bestaan uit een regulier 
programma in combinatie met een aantal belangrijke aspecten voor het jodendom. Joodse feestdagen 
zijn vrije dagen en met de sabbat wordt rekening gehouden. 

Na diverse omzwervingen verhuist de 
Herman Elteschool in 1935 naar de Van 
Ostadestraat 203. De toeloop van joodse 
kinderen is groot, jaar na jaar melden 
zich er meer. In het jaar 1939 telt de 
school haar 200ste leerling. 

In september 1941 verordent de bezetter 
dat joodse kinderen op gewone openbare 
scholen niet meer welkom zijn. Zij moeten 
naar scholen waar alleen plaats is voor 
joodse kinderen. Deze staan onder gezag 
van het Onderwijsbureau van de Joodse 

Raad. De Herman Elteschool wordt vooralsnog ongemoeid gelaten, de school voldoet immers aan de 
eisen van de Duitsers: de toelating van alleen joodse kinderen die van joodse onderwijzers les krijgen. 
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In 1942 moet de school echter onder dwang het bestuur van de ´Vereniging Kennis en Godsvrucht´ 
overdragen aan de Joodse Raad. 

In datzelfde jaar vinden steeds meer razzia’s plaats en worden joodse Amsterdammers met hun kinderen 
gedeporteerd, waardoor het leerlingenaantal en ook het aantal onderwijzers afneemt. De Herman 
Elteschool sluit in de zomer van 1943 voorgoed haar deuren. De Vereniging Kennis en Godsvrucht gaat 
na de oorlog over in het Joods Bijzonder Onderwijs.

In 2011 nemen twee oud-leerlingen, Elchanan Tal en No’omi Rinat-Tal, het initiatief om een monument 
op te richten ter nagedachtenis aan de leerlingen en leerkrachten van de school, die in de Tweede 
Wereldoorlog zijn vermoord. Bijdragen van oud-leerlingen hebben de gedenkplaat tegen de gevel 
mogelijk gemaakt. Op 13 maart 2012 is de plaquette onthuld in het bijzijn van enkele oud-leerlingen.

Na de oorlog vestigt de Alberdingk Thijmschool, een Daltonschool, zich in het gebouw. In de volksmond 
heet de school de 3e Dalton.
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8. IJssalon Koco

IJssalon Koco is een begrip in Amsterdam tijdens de jaren dertig 
van de vorige eeuw. Met warm weer staan dagelijks mannen, 
vrouwen en kinderen voor de deur van een van de vier filialen van 
Koco te genieten van een ijsje. Anne Frank komt er als ze aan het 
Merwedeplein woont, zo verhaalt ze in haar dagboek. De twee 
Duits-joodse immigranten Ernst Cahn en Alfred Kohn runnen de zaken. 

Het trieste verhaal van Ernst Cahn en Alfred Kohn begint in het filiaal 
aan de Rijnstraat 71-73 als op 24 mei 1939, een jaar voordat de 
oorlog uitbreekt, een groep van twintig NSB´ers, mannen van de 
Weerbaarheidsafdeling (WA), de ijssalon binnendringen.  
Gewapend met boksbeugels, stalen pijpen en kettingsloten vallen  
zij bezoekers aan en slaan zij het meubilair kort en klein.  
Acht mensen raken gewond, onder wie een jongen van twaalf.

Bevestigd aan de gevel van de Van Woustraat 149,  
waar de ijssalon gevestigd was. Ter nagedachtenis aan de 
eigenaren en de knokploeg die vanuit deze plek verzet boden 
tegen de bezetters. Onthuld op 25 februari 1992.
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De eigenaren Cahn en Kohn laten dat niet op zich zitten. Ze besluiten om zelf knokploegen op te  
richten om zich beter te verweren tegen de terreur van NSB’ers. Vaste bezoekers, zowel joden als niet-
joden, sluiten zich aan. Niet alleen in de Rijnstraat, maar ook vanuit de ijssalon in de Van Woustraat 
in de wijk de Pijp organiseren Cahn en Kohn met een 
aantal vaste klanten een knokploeg. De groep schaft 
zaklantaarns en wapens aan. In de salon op de Van 
Woustraat wordt een metalen fles van 50 cm lengte 
gemaakt, gevuld met ammoniakgas, om dit op ongenode 
gasten te kunnen richten.

Begin ´41 is de repressie tegen de joodse bevolking 
enorm toegenomen. Inmiddels zijn er tientallen 
discriminerende maatregelen van kracht. Joodse 
ambtenaren worden ontslagen, café-, theater- en 
bioscoopbezoek is voor joden verboden en ze mogen 
alleen in joodse winkels kopen. Langzaamaan wordt de joodse bevolking buitengesloten. De sfeer 
op straat is grimmig. NSB’ers marcheren door de straten, vernielen joodse nering en treiteren en 
mishandelen openlijk de joodse bevolking.

Zo ook op zondag 16 februari 1941. Een groep NSB’ers gooit de ruiten in van ijssalon Koco aan de 
Van Woustraat. Het zijn pesterijen na een roerige week. Tijdens een massale vechtpartij rondom het 
Waterlooplein tussen knokploegen en NSB’ers raakt WA-man Hendrik Koot dodelijk gewond. 
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Maar het gaat verder. Drie dagen later valt de Grüne Polizei samen met WA-mannen de ijssalon in de 
Van Woustraat binnen. De Duitse bezetter ziet de zaak als een broeinest van verzet. Tijdens de inval 
die avond zitten leden van de knokploeg in de ijssalon Koco bij elkaar. Ook Cahn en Kohn zijn daar 
aanwezig. Als er gebons op de deur klinkt, is het waarschijnlijk Cahn die een mechaniek in werking stelt 
waardoor ammoniak in de richting van de binnendringers wordt gespoten zodra zij het pand  
zullen betreden. 

Voordat de NSB´ers binnen zijn vlucht de groep via de tuin naar de buren. Ook Cahn en Kohn klimmen 
over de schutting, waarna ze naar de woning van Kohn boven de ijssalon gaan. Als de leden van de 
Grüne Polizei uiteindelijk de deur intrappen van de ijssalon, worden zij bespoten met het ammoniakgas. 
Om zich een weg te banen schieten zij zich naar binnen, waar zij een leeg lokaal vinden. Via de tuin 
komen zij bij de groep terecht die zich bij de buren verschanst. Zij worden gearresteerd en ook Cahn 
en Kohn worden diezelfde avond opgepakt. 

Simon, de zoon van Kohn, zegt later dat zijn vader hem vertelde: „Bij het tumult in de kamer viel een 
flesch met ammoniak, die op een plank stond en waarschijnlijk is omgestoten door een Duitscher.´´ 

Een buurtbewoner vertelt achteraf: „Groot is moeders verdriet als de Duits-joodse eigenaars van 
ijssalon Koco in de Van Woustraat met vitriool uit hun zaak worden gespoten. Vaak had ik er ijs mogen 
halen. Wij vonden het het lekkerste ijs uit de hele buurt. Eigenaars, personeel en bezoekers worden 
door de Duitsers meegenomen. De winkel wordt leeggeroofd. Later horen we dat Cahn en Kohn zijn 
doodgeschoten en vermoord. Moeder huilt en kan nauwelijks door vader getroost worden.”
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De Duitsers zijn furieus. De dood van Hendrik Koot en de gebeurtenissen bij Koco zijn aanleiding voor 
harde vergelding. Op bevel van SS-chef Heinrich Himmler en generaal Rauter, die in Nederland de 
scepter zwaait, vinden op 22 en 23 februari 1941 meerdere razzia’s plaats waarbij de Grüne Polizei 
gewapend en met behulp van honden honderden joodse mannen uit hun huizen sleuren. Ze worden 
geschopt en geslagen en bij elkaar gedreven op het Jonas Daniel Meijerplein. In totaal pakt de politie 
427 mannen tussen de 18 en 35 jaar oud op. Met geweld worden zij in vrachtwagens gejaagd  
en gedeporteerd naar de concentratiekampen Buchenwald en Mauthausen, waar ze op twee na 
allemaal sterven. 

Dit ongemeen harde en gewelddadige 
optreden van de bezetter tegen de 
joodse bevolking is voor de Amsterdamse 
communisten aanleiding om de 
Februaristaking uit te roepen. Op 25 
februari gonst het door de stad, maar ook 
in de rest van het land lezen werknemers 
het manifest van de communisten: ´Staakt, 
Staakt, Staakt.´ Tienduizenden leggen het 
werk neer, Amsterdam ligt plat. Het is het 
eerste en enige politiek georganiseerde 
verzet tegen het antisemitisme en de terreur 
tegen de joodse bevolking. Voor Europa is 
het zelfs het grootste anti-nazi protest. 
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De eigenaars van IJssalon Koco worden zwaar gestraft. De Duitsers executeren Ernst Cahn, 51 jaar oud, 
op 3 maart 1941. Hij is de eerste verzetsstrijder die op de Waalsdorpervlakte wordt doodgeschoten. 
Alfred Kohn wordt in april 1945 op 54-jarige leeftijd vermoord in Auschwitz. 

Ruim vijftig jaar na de oorlog krijgt de Amsterdamse wijk De Aker een straat vernoemd naar Cahn: de 
Ernst Cahnsingel. Tevens is in 2008 brug 401 tussen de Rijnstraat en de Van Woustraat de ´Ernst Cahn 
en Alfred Kohnbrug´ genoemd. In 1985 maakt Dimitri Frenkel Frank de speelfilm ‘De IJssalon’, over deze 
geschiedenis tijdens de oorlog.

Jaarlijks op 4 mei herdenken nabestaanden en buurtbewoners op de Van Woustraat de gebeurtenissen 
van februari 1941 rondom ijssalon Koco.
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9. De Lindeboom aan de Kinderdijkstraat en bronzen plaquette 

In een toespraak van Delado Carosso ter 
gelegenheid van een boek dat in 1989 
verschijnt over de atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat, de straat die eindigt in de Kinderdijkstraat, 
zegt hij: „Het blok werd dus leuker, en het kwam minder geïsoleerd in de buurt te staan, zoals in 
1954 bleek. In dat jaar was er een zekere moeheid ontstaan ten aanzien van het herdenken van de 
bezettingstijd. 
Zelfs de bewoners van de Kinderdijkstraat hadden hun plicht vervuld, met een herinneringsboom en 
een – tot verontwaardiging van de blokbewoners – niet door een kunstenaar vervaardigde plaquette. 

De Lindeboom staat op de hoek van de 
Kinderdijkstraat/Uiterwaardenstraat.  
De plaquette is bevestigd aan de 
muur van de atelierwoningen aan de 
Zomerdijkstraat. De vrijheidsboom 
is tijdens de bevrijdingsfeesten op 
5 mei 1945 door bewoners van de 
Kinderdijkstraat geplant. De plaquette 
wordt in augustus 1973 onthuld. De 
precieze datum is onbekend.
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Nog wel aan de westmuur van het blok, naast de weggemetselde patrijspoort op de begane grond.´´

Delano Carosso is de zoon van kunstenaar Fred Carosso, bewoner van een van de atelierwoningen en 
goede vriend van verzetsman Gerrit van der Veen. Deze woonde ook in een atelierwoning. Delano is in 
de Zomerdijkstraat geboren in 1940. Hij schrijft over zijn eerste herinnering: „Die begint in 1944 toen 
de bomen in potkachels waren verstookt en de straat grauw en verlaten was, met modderige velden 
achter het blok en waar nu de Maranathakerk staat. Daar lagen vuilnishopen, waar je mooie dingen als 
mesheften vond. En tussen de open rails in de Hunzestraat speelden we trammetje; de buurt had daar ‘s 

nachts de houten blokjes weggehaald.´´

De linde aan de Kinderdijkstraat is slechts een van de 
Vrijheidsbomen die vlak na de oorlog ter herinnering aan de 
bevrijding op 5 mei 1945 in Amsterdam werden geplant.
 
Op 27 juni 1945 werd in Amsterdamse wijk Bos en Lommer op de 
hoek van de Bos en Lommerweg en de Willem de Zwijgerlaan een 
linde neergezet door R. Saunders, 1ste Luitenant van de Britse Royal 
Air Force. Inmiddels staat de linde op de lijst van monumentale 
bomen. De plaquette is in augustus 1973 onthuld.

Het monument ‘Bevrijdingslinde van de Jordaankinderen’ in 
Amsterdam is een boom met een gedenksteen. Diep in de grond zit 
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een urn met de namen van de kinderen die het geld voor het monument bijeen hebben gebracht.  
De lindeboom is op 4 mei 1946 onthuld en staat aan de Marnixstraat ter hoogte van het Marnixbad. 
Ook op de hoek van de Harmoniehof/Daniël de Langestraat heeft de Amsterdamse Coöperatieve 
Woningvereeniging “Samenwerking” BA in 1947 een boom geplant met daaromheen een  
hardstenen sierrand.
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10.  Gerrit van der Veen

Op de dag van zijn executie schrijft Gerrit van der Veen een laatste brief vanuit zijn cel in het Huis 
van Bewaring Weteringschans aan zijn vrouw Louise: „Ik ben heel rustig. Altijd heb ik geweten wat ik 
waagde, en mag mij dus niet beklagen. Het is wel jammer, maar bij al die miljoenen mensen die vielen 
en de velen die nog vallen zullen, zinkt mijn persoon in het niet.” De verzetsman en kunstenaar wordt op 
10 juni 1944 in de duinen bij Overveen gefusilleerd. 

Op de gedenkplaat voor  
Gerrit van der Veen, op de 
gevel van zijn toenmalige 
woning aan de Zomerdijkstraat 
22, zijn in reliëf een afbeelding 
van twee vredesduiven, 
een ketting en een vlam 
aangebracht. De gedenkplaat 
is op 11 april 1948 onthuld 
door burgemeester Arnold 
Jan d’Ailly van Amsterdam, in 
het bijzijn van enkele van zijn 
verzets kameraden.  
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Gerrit van der Veen wordt op 26 november 1902 geboren in een slagersfamilie. Hij doet een opleiding 
tot werktuigbouwkundig ingenieur en gaat in de jaren twintig naar Curaçao om te werken. Tijdens 
zijn werk lukt het hem om vrijwel in zijn eentje een gevaarlijke brand op een olietanker te blussen. Als 
beloning krijgt Van der Veen een opleiding betaald aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam en hij wordt beeldend kunstenaar. Vanaf 1931 werkt hij als zelfstandig beeldhouwer. Als 
een jaar later de bouw van de atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat in de Rivierbuurt klaar is, is hij 
een van de eerste bewoners. 

Wanneer de Duitsers in mei 1940 Nederland bezetten laat hij zich niet onbetuigd. Als blokhoofd van 
de luchtbescherming in Amsterdam-Zuid weigert 
hij een Ariërverklaring te tekenen, die de leiding 
opeens voorschrijft. 

„Van der Veen heeft een instinctieve afkeer 
van het fascisme”, schrijft Albert Helman, die 
mederedacteur is van het illegale blad ´Vrije 
Kunstenaar´ dat Van der Veen opricht en dat in 
1946 diens levensgeschiedenis optekent. In de 
oorlog verzet Van der Veen zich tegen de op 
bevel van de Duitsers ingestelde Kultuurkamer. 
Hij is een van de opstellers van het manifest van 
kunstenaars tegen deze instelling. Direct daarna 
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duikt hij onder en leidt een zwervend bestaan langs diverse 
onderduikadressen in Amsterdam.

Samen met de latere directeur van het Stedelijk Museum 
Amsterdam Willem Sandberg, zet hij de Persoonsbewijzencentrale 
(PBC) op. De leden komen wekelijks bij elkaar in de Maasstraat, 
waar Sandberg met zijn vrouw woont. Frans Duwaer, directeur 
van drukkerij J.F. Duwaer & Zonen, treedt toe tot de leiding van de 
verzetsgroep. Zij maken in 1943 en1944 zo’n tachtigduizend  
valse persoonsbewijzen, die nauwelijks van echt zijn te 
onderscheiden. 

Wanneer de Duitse onderdrukking toeneemt, neemt ook de 
druk toe om gewapend verzet te plegen. Gerrit van der Veen is 
de drijvende kracht achter meerdere aanslagen en is bij grote 

operaties aanwezig. Het verzet pleegt onder leiding van Van der Veen aanslagen op het Gewestelijk 
Arbeidsbureau en het Amsterdams bevolkingsregister.  

De aanslag op het bevolkingsregister wordt uitgevoerd op 27 maart 1943, waarbij het verzet het 
gebouw aan de Plantage Middenlaan in brand steekt. In het pand liggen de persoonsgegevens van alle 
Amsterdammers. De aanslag is vooral gericht op het vernietigen van de informatie die de Duitsers helpt 
bij het traceren van mannen voor de Arbeitseinsatz. Het is een van de grootste verzetsdaden in 
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Nederland. Ook overvalt Van der Veen op 29 april 1944 samen met twee anderen de Landsdrukkerij  
in Den Haag. 

Een paar dagen later heeft hij de leiding van een poging om een groot aantal kopstukken uit de 
illegaliteit uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te bevrijden. Het plan mislukt en tijdens 
de daaropvolgende schietpartij raakt Van der Veen gewond, waardoor hij niet meer kan lopen. Twee 
helpers nemen hem mee en brengen hem naar een onderduikadres aan de Prinsengracht. „Verlaat 
Amsterdam”, wordt hem aangeraden. „Zoek in elk geval een onbekend adres op” Maar hij weigert. 
Twee weken later arresteren de Duitsers hem.

Van der Veen wordt, samen met zes anderen verzetsstrijders, 
onder wie Frans Duwaer en beeldhouwer Johan Limpers, 
ter dood veroordeeld. Getuige D. Bakker schrijft later in 
het boek ´Dit gebeurde in de Weteringschans´: „Het zijn 
er zeven die uit de cel komen. Van der Veen wordt op een 
draagbaar gelegd. De Moffen staan er grimmig bij toe te 
zien, hoe voorzichtig de geliefde leider door zijn lotgenoten 
wordt geholpen. Na een teken nemen vier van de kameraden 
Van der Veen op hun schouders, de lange Limpers draagt mee, en achter de baar lopen de twee die 
overschieten - hun allerlaatste gang.”
Met Gerrit van der Veen verliest Nederland een van zijn grootste verzetsstrijders uit de Tweede 
Wereldoorlog. Hij laat zijn vrouw Louise en twee dochters achter, maar hij heeft daarnaast nog een 
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vriendin, Guusje Rübsaam, die op dat moment twee maanden zwanger van hem is. Hun zoon, Gerrit 
Wolffensperger, is van 1986 tot 1997 lid van de Tweede Kamer voor D66, waarvan de laatste drie 
jaar als fractievoorzitter.

Als eerbetoon aan de verzetsheld wordt direct na de oorlog de Euterpestraat in Amsterdam- Zuid 
naar hem hernoemd en heet dus voortaan de Gerrit van der Veenstraat. Deze straat is niet willekeurig 
gekozen: de Euterpestraat is een beruchte plek tijdens de oorlog. In de hier gelegen school is namelijk 
het hoofdkwartier van de Duitse inlichtingendienst SD in Nederland gevestigd, van waaruit onder meer 
de deportatie van joden en verzetsmensen wordt geregeld. ´Naar de Euterpestraat´ is in de volksmond 
een bekende uitdrukking en betekent meestal meedogenloze ondervragingen en mishandelingen. Na 
de oorlog krijgt het gebouw zijn functie als middelbare school weer terug onder de naam Gerrit van der 
Veenschool, het latere Gerrit van der Veen College.

Op 11 april 1948 onthult burgemeester D’Ailly de gedenksteen voor Gerrit van der Veen aan de 
Zomerdijkstraat. Daarbij zijn aanwezig Hildo Krop namens de Nederlandse Kring van Beeldhouwers, 
directeur Willem Sandberg van het Stedelijk Museum Amsterdam en Jac. Bot, medeoprichter van het 
illegale blad ´Vrije Kunstenaars´. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Fred Carosso, woonachtig  
in een van de atelierwoningen en goede vriend van Gerrit van der Veen.
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11. Plaquette Joodsche Scholen 10 en 11 

Bevestigd aan de gevel van de voormalige 
school, Jekerstraat 84-86. Opgedragen 
aan de kinderen die tussen september ‘41 
en juni ‘43 naar deze school gingen en 
niet uit de kampen terugkwamen. 
Onthuld op 18 februari2018.

„Ik zat op last van de Duitsers op mijn oude 
school De Michiel de Klerkschool toen die werd 
omgedoopt in School nummer 10, die alleen 
toegankelijk was voor joodse kinderen.” Dat 
zegt John Blom in het boekje ´Alleen toegang 
voor Joden´ over de tijd dat hij opgroeit in de 
Rivierenbuurt. Hij is bijna tien jaar als de oorlog uitbreekt en hij erachter komt dat hij joods is.  
„Het waren de Duitsers, die mij leerden wat Jood zijn betekent en dat bleek niet best. ”

Dat John Blom zich joods gaat voelen merkt hij omdat er steeds meer plekken komen waar hij niet meer 
welkom is. De anti-joodse maatregelen sijpelen langzaam het dagelijks leven binnen. De meeste winkels 
in de Rijnstraat zijn verboden voor joden, net als bioscopen en parken. In de zomer van ’41 is ook 
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het Amstelparkbad (dat later tot het De Mirandabad wordt omgedoopt red. Estella Heesen) verboden 
gebied voor joden en in augustus van dat jaar zijn kinderen van joodse afkomst niet meer gewenst op 
de ´gewone´ scholen. 

Stapje voor stapje isoleert de Duitse bezetter de joodse bevolking. In de zomer van 1941 schrijft zij 
alle lagere schoolhoofden aan met de vraag een lijst te maken van de joodse kinderen. Om geen 
onrust te veroorzaken, wordt hieraan geen ruchtbaarheid gegeven. De schoolhoofden van openbare 
scholen voldoen hieraan. Veel scholen in het Bijzonder Onderwijs laten weten geen joodse kinderen in 
hun bestand te hebben. Sommige antwoorden principieel en halen een citaat uit de Bijbel aan: „Den 
Hoogsten wetgever die ons verbiedt onderscheid te maken tussen Jood of Griek, omdat Hij heere is van 
allen die Hem aanroepen.” Om een conflict te vermijden maakt de bezetter de ouders van de joodse 
kinderen verantwoordelijk: 

„Alsdan verdient het aanbeveling de schoolbesturen wel ervan te doordringen dat de 
verantwoordelijkheid van het niet-verwijderen van Joodsche kinderen van de scholen, naar de Duitsche 
opvatting, wordt gelegd op de ouders of verzorgers.” 

Na een week zijn de lijsten binnen en worden in totaal ruim vierduizend joodse kinderen geteld, die 
lager onderwijs volgen in Amsterdam. In de derde week van augustus stuurt de burgemeester van 
Amsterdam een brief aan alle ouders van joodse kinderen, waarin wordt gesteld dat ze niet meer 
welkom zijn op hun school. De regel gaat op 1 september 1941 van kracht. 
„Voor Amsterdam komt dit hierop neer, dat jood zijn allen, die in het bezit zijn van een bewijs van 
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aanmelding, afgegeven door den Joodsche Raad voor Amsterdam. Aangezien Uw kind volgens door 
mij verkregen inlichting jood (jodin) is in den zin van bovenbedoelde bepaling zal het niet (langer) tot de 
thans door hem (haar) bezochte school worden toegelaten”, zo staat in de brief.

Binnen een maand zijn alle ruim vierduizend 
kinderen herplaatst. In de Jekerstraat 84-
86 verhuist de Vondelschool en wordt de 
Michiel de Klerkschool opgeheven. De nieuwe 
scholen krijgen geen naam maar een nummer, 
school 10 en 11. In totaal zijn er na de 
herschikking zeventien joodse scholen. De 
joodse onderwijzers die in november 1940 zijn 
ontslagen krijgen opdracht om les te gaan geven 
aan de joodse kinderen. 

John Blom zegt over die tijd: „Ik vond het wel leuk 
om vrij te zijn, terwijl veel niet-joodse vriendjes en 
vriendinnetjes wel al naar school moesten. Maar 
ook wel heel gek, want diezelfde vriendjes en vriendinnetjes kwamen steeds verder van mij af te staan. 
We raakten gescheiden van elkaar. In de  
loop van september werd ik met vele andere joodse kinderen geplaatst op de nieuwe joodse school in 
de Jekerstraat.” 
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In de loop van 1942 raken de joodse scholen 
leger en leger. John Blom herinnert zich: „Op 
willekeurige avonden vanaf acht uur trok de 
Zwarte Politie langs huizen om de joodse 
bewoners op te halen. Vanaf dat moment dunde 
onze klas uit. Eerst heel langzaam maar later 
steeds sneller.” Hij vertelt dat de school voor hem 
meestal een veilige plek is geweest: „Maar ook 
weer niet helemaal, want het wegvallen van 
een vriendje of vriendinnetje was voor ons erg 
verdrietig, maar dat werd herkend en erkend. 
Heel dramatisch voor ons allen was het als ouders 
hun kind van school ophaalden, om dan samen afgevoerd te worden naar de schouwburg of verder.”

In september 1943 als de laatste grote razzia in Amsterdam voorbij is, zijn er geen leerlingen meer 
en worden alle joodse scholen opgeheven. De bezetter verklaart Amsterdam ´Judenrein´. In september 
1943 neemt de Hitlerjugend het gebouw in gebruik.

Veel klasgenoten van John Blom overleven de oorlog niet. Hijzelf weet in juni 1943 te ontsnappen uit de 
rij voor de Hollandsche Schouwburg, waar hij samen met zijn ouders de deportatie afwacht.  
Het Studentenverzet brengt hem onder op een boerderij in Limburg. Zijn ouders ziet hij nooit meer terug. 
Zijn vader wordt in 1943 vermoord in Sobibor, zijn moeder in Auschwitz.
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Sarah Oostenbrink werkt in 2018 in de Jekerstraat 84-86 als ze het verhaal over de joodse scholen en 
de joodse kinderen in de oorlog hoort. Het verbaast haar dat niets aan het tragische lot en de wrede 
maatregelen van de Duitse bezetter herinnert: „Een gedenkteken voor deze kinderen is het minste om hen 
die naamloos zijn verdwenen, niet en nooit te vergeten.”  

Op haar initiatief verschijnt het boekje ´Alleen toegang voor Joden´ met daarin de geschiedenis van de 
Joodsche School 10 en 11 en een plaquette aan de gevel van de Jekerstraat 84-86. John Blom is bij de 
onthulling in 2018 aanwezig en houdt een indrukwekkende toespraak.

Den Haag 25 augustus 1941 „Namens de Reichscommisar Seyss-Inquart deel ik U thans mede, dat 
mij is opgedragen te verordenen dat de Joodse leerlingen met ingang van 1 september 1941 van de 
scholen worden verwijderd” Secretaris-generaal Departement van Opvoeding 

JOODSE LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN
VAN DE IN DIT GEBOUW GEVESTIGDE

‘JOODSCHE SCHOLEN 10 EN 11’ WERDEN
IN DE OORLOGSJAREN 1940 -1945 OP LAST
VAN DE DUITSE BEZETTER WEGGEVOERD

EN KEERDEN NIET MEER TERUG...

WIJ MOGEN HEN NOOIT VERGETEN!

Tekst op de plaquette:

TOT STAND GEKOMEN MET STEUN VAN OUD-LEERLINGEN VONDELSCHOOL, JEKERSTRAAT 84-86  
EN SPEELTUINVERENIGING AMSTERDAM-ZUID - AMSTERDAM RIVIERENBUURT - FEBRUARI 2018
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12. 6e Montessorischool Anne Frank

TIJDENS DE TWEEDE WERELD OORLOG, IN SEPTEMBER 1941, WERDEN158 JOODSE KINDEREN 
DOOR DE DUITSE BEZETTER GEDWONGEN ONZE SCHOOL TE VERLATEN. DEZE PLAQUETTE IS 
TER NAGEDACHTENIS AAN DIE KINDEREN VAN DEZE GROEP WAARVAN WE WETEN DAT ZE 

Op de gevel van de Anne 
Frankschool, Nierstraat 41-43, is 
een muurschildering aangebracht 
met tekstfragmenten uit het dagboek 
van Anne Frank. In de hal van de 
school hangt een plaquette met de 
namen van de joodse leerlingen die 
de oorlog niet hebben overleefd. 
In 1954 verandert de school de 
naam 6e Montessorischool in de 6e 
Montessorischool Anne Frank.  
De school is tot monument verklaard. 
Onthulling gevel in 1983.

Tekst op de plaquette:
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DE OORLOG UITEINDELIJK NIET OVERLEEFDEN. DEZE 
PLAQUETTE IS OOK TER NAGEDACHTENIS AAN ALLE 
OUD LEERLINGEN VAN DE 6E MONTESSORISCHOOL 
EN DE KINDEREN VAN DE MONTESSORI 
KLEUTERSCHOOL DE BLAUWE DISTEL DIE DE OORLOG 
NIET OVERLEEFDEN. DAARONDER STAAN DE 158 
NAMEN, DE PLAATS EN STERFDATUM VAN DE 
KINDEREN.

De 6e Montessorischool aan de Niersstraat wordt in 
1933 als openbare school opgericht. Door de bouw 
van duizenden woningen van ‘Plan Zuid’, is de behoefte 
aan scholen groot. Het is de zesde school volgens de 
onderwijsmethodiek van Maria Montessori in Nederland.

Het is ook de school waar Anne Frank naar toegaat als 
zij in 1934 aan het Merwedeplein komt wonen. Vrij snel 
na haar aankomst gaat zij naar de kleuterschool, die 
dan nog de Blauwe Distel heet en gehuisvest is in de 6e 
Montessorischool niet ver van haar huis vandaan. 

Na de zomervakantie op woensdag 20 augustus 1941 ontvangt de 6e Montessorischool, net als alle 
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andere scholen in Amsterdam, onder dwang van de bezetter een brief van de burgemeester met daarin 
de tekst: „Bij deze deel ik u mede, dat de Duitse Overheid heeft bepaald dat joodsche kinderen met 
ingang van 1 september a.s. niet (langer) tot openbare en niet-joodsche bijzondere scholen mogen 
worden toegelaten en moeten te zamen gebracht in scholen voor joodsche kinderen bestemd, waar 
joodsche leerkrachten onderwijs geven.” 

Ook de ouders van Anne ontvangen de brief. Per direct zijn Anne en 151 andere kinderen niet meer 
welkom op hun school. Het schoolhoofd, mevrouw Kuperus van wie Anne les krijgt in het laatste jaar, 
neemt persoonlijk afscheid van alle joodse kinderen. De meeste zal zij nooit meer terugzien. Ze geeft 
ze allemaal een hand, kijkt ze diep in de ogen en begeleidt ze naar de deur. „Wij namen hartroerend 
afscheid van elkaar aan het einde van het schooljaar en huilden alletwee”, schrijft Anne in haar 
dagboek. Zij gaat vanaf 1 oktober naar het Joods Lyceum dat aan de Voormalige Stadstimmertuin staat. 

Bijna een jaar later, op 5 juli 1942 schrijft zij in haar dagboek dat zij de vrijdag ervoor haar rapport 
heeft gekregen dat ´helemaal niet zo slecht is´: „Ik ben voorwaardelijk op het Lyceum aangenomen, 
omdat ik eigenlijk nog in de zevende klas van de zesde Montessorischool zou blijven, maar toen alle 
joodse kinderen naar joodse scholen moesten, nam meneer Elte (de directeur van het Joods Lyceum, 
red. Estella Heesen) mij en Lies (Goslar-Hanneli, red. Estella Heesen) na wat heen en weer gepraat, 
voorwaardelijk aan.” 

Een dag later duikt het gezin Frank onder in het Achterhuis aan de Prinsengracht 263. Op 4 augustus 
1944 pakt de Grüne Polizei daar de gezinnen Frank en Van Pels, en Frits Pfeffer (Alfred Dussel) op, 
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waarna zij worden afgevoerd naar concentratiekampen. De vader van Anne overleeft als enige  
de oorlog.

Bijna tien jaar na de eerste uitgave van ‘Het Achterhuis’, de dagboekaantekeningen van Anne Frank, 
roept het Anne Frankcomité de gemeente Amsterdam op om ter herinnering aan haar de naam van de 

school officieel te wijzigen.  
Dat gebeurt in 1957.  
De school wordt omgedoopt in de 
‘6e Montessorischool Anne Frank’,  
die in de buurt beter bekend staat 
als de Anne Frankschool. 

Ruim 25 jaar later, in 1983, krijgt 
kunstenaar Harry Visser de opdracht 
om een kunstwerk te maken voor 
de school. Visser construeert een 
muurschildering met fragmenten uit 
het dagboek van Anne Frank op de 
gevel. De teksten zijn met behulp 
van een diaprojector op de wand 
aangebracht. 
Harry Visser, die zelf in de Tweede 
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Wereldoorlog ook ondergedoken zit, schrijft in zijn dagboek in 1983: „De directie van de school wilde 
graag een gevelversiering aan de noordzijde van de school die er zo kil en onaantrekkelijk uitzag. 
De schildering moet het thema Anne Frank als inhoud hebben, maar mag in geen geval iets droevigs 
hebben.” 
 
Voor de opdracht maakt Visser een ontwerp bestaande uit vijftien kleurbanen met daarover-heen 
fragmenten uit het dagboek. Maar als hij aan de uitvoering wil beginnen, blijkt de Commissie van 
Advies voor de Beeldende Kunst geen toestemming te verlenen. Het gebouw is een monument en men is 
bang voor de aantrekkingskracht die het werk zou kunnen hebben op grafittivandalen.
 
Visser gaat hier tegenin en stelt: „Het handschrift van Anne Frank als onderwerp voor een 
wandschildering is voor mij meer dan verering. Het gaat om het creatieve schrijftalent dat zij bezat.  
Zij ontdekte haar talent, was zich daar bewust van en gelukkig in de momenten dat ze schreef.  
Dat wilde ik tot uiting brengen middels de gekozen teksten. Haar teksten op de muur van haar eigen 
school zie ik als een waardig tegenbeeld van de racistische schunnigheden die ons steeds meer onder 
ogen komen.” Dat overtuigt de commissie en het kunstwerk wordt uitgevoerd.

In 1995 wordt de school verbouwd en gerenoveerd en de lokalen op de begane grond blijven  
hierbij zoveel mogelijk in originele staat. Een ervan heeft ook nog de originele kachel. Het is niet precies 
bekend in welke lokalen Anne les kreeg. Waarschijnlijk is het de laatste ruimte op de begane grond. 
Om die reden is dat lokaal na de verbouwing van 1995 zoveel mogelijk in de oorspronkelijke  
staat gehouden.
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In 2001 ontdekt de voormalig directeur van de school, Bas Moll, twee oude inschrijfboeken in zijn 
directiekamer. Hij ziet dat er in 1941 heel veel kinderen tegelijk werden uitgeschreven. Samen met twee 
ouders - Inge van der Hoek en Monique le Poole - en oud-leerkracht Marguerite Berreklouw zoekt hij uit 
welke kinderen de oorlog hebben overleefd en welke zijn vermoord. Naast Anne zijn nog 129 kinderen 
van de 6e Montessori niet meer teruggekeerd uit de concentratiekampen.

In datzelfde jaar onthult oud-leerling Aletta Poloni de Levi (Letty) samen met haar oude schoolvriendin  
Ans Schaap (Annie) een plaquette met de namen van de vermoorde joodse leerlingen van de  
6e Montessorischool. De Levi staat erop dat Schaap bij de onthulling aanwezig is. Ze zegt daarover: 
„Annie liet mij niet in de steek en bleef bij mij thuiskomen, ondanks het verbod voor niet-joden om met 
joden om te gaan.”

Tijdens een uitzending van het tv-programma ‘de Reünie’ in 2009, die de overlevenden uit de klas 
van Anne Frank in 1941 op het Joods Lyceum samenbrengt, zegt Hanneli Goslar, een van haar beste 
vriendinnen uit die tijd: „Ik vind het alleen jammer dat op die Plaquette staat, ´ze hebben de oorlog niet 
overleefd´. Daar staat niet, ´ze zijn vermoord´.”
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13. Kindermonument/Markt voor Joden

Het beeldhouwwerk Kindermonument 
en de gedenksteen Markt voor 
Joden staat op de Gaaspstraat 
8. Het gecombineerde monument 
herdenkt de kinderen in oorlogstijd 
en de maatregelen tegen joodse 
marktkooplieden en joodse klanten.  
Beeld en gedenksteen zijn op  
3 november 1986 door burgemeester  
Ed van Thijn onthuld.

Tekst op de beeldengroep: Tekst op gedenkteken:

SAMEN SPELEN
SAMEN LEVEN

3 NOVEMBER 1941
1940-1945 

MARKT ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR JODEN
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„Een kinderoase in een nieuwe wijk”, zo omschrijven de 
werknemers van de Zuidergasfabriek de speeltuin die zij in 
1921 oprichten aan de Gaaspstraat. Tot november 1941 
spelen de kinderen op het plein van Speeltuinvereniging 
Amsterdam Zuid, die dan alweer twintig jaar bestaat. De 
speeltuin is een begrip in de Rivierenbuurt en dagelijks komen 
er tientallen jongens en meisjes bij elkaar. 

In de loop van de oorlog wordt de joodse bevolking steeds 
verder uitgesloten van het gewone leven. Maand na maand 
verordent de bezetter nieuwe regels om hen te isoleren. 
Het begint met het onderscheid dat gemaakt wordt tussen 
joden en niet-joden. Er wordt een Joodse Raad ingesteld 
en wie joods is mag niet meer in overheidsdienst werken of 
een eigen bedrijf bezitten. Joodse kinderen wordt verboden 
mee te doen aan schoolzwemmen. En ook in parken, 
dierentuinen, musea en op markten zijn joden niet meer 
welkom. De maatregelen gaan meestal direct in nadat ze zijn 
afgekondigd. 

En zo gaat het ook met de speeltuin. In oktober 1941 schrijft 
de speeltuinvereniging een brief aan de leden: „Tevens 

delen wij den leden mede, dat het speeltuinterrein van de Speeltuinvereniging Amsterdam-Zuid aan de 
Gaaspstraat per 1 november door de overheid in beslag is genomen om als Joodsch marktterrein te 
worden ingericht.”  Joodse kinderen moeten hun lidmaatschap opzeggen. 



59

Op 3 november gaat de ´Markt voor Joden´ open. Een deel van de speeltoestellen is al verhuisd naar 
een braakliggend veldje in de buurt. Bij de markt staat een bord met de tekst  ´Alleen toegankelijk voor 
Joodsche verkoopers, Joodsche koopers en Joodsche bezoekers’. 

Een buurtbewoner die in die tijd in de Gaaspstraat woont zegt daarover: „Ik weet niet meer wanneer 
ik niet meer naar de speeltuin kon. Wel herinner ik me dat ik naar een veldje ging, dat een stuk kleiner 
was, achter de Trompenburgstraat.”

De weggestuurde joodse marktkooplui van de Albert Cuypmarkt verhuizen met hun koopwaar naar de 
´Markt voor Joden´. De beperking is voor een groot aantal joodse markt- en straathandelaren ingrijpend. 
Velen worden werkloos, maar daarnaast komt de voedsel- en brandstofvoorziening in gevaar, vooral 
voor de joodse bevolking. Ook wordt de weg vrijgemaakt voor het sluiten van joodse winkels en kunnen 
joodse bewoners niet meer terecht in niet-joodse zaken. Bij veel winkels hangt het bordje ‘Verboden voor 
joden’ aan de deur.

Daarnaast is de ´Markt voor Joden´ voor de Grüne Polizei 
een fuik waar joden heel gemakkelijk kunnen worden 
opgepakt voor deportatie. „Vier vrachtwagens op de hoeken 
van de straten en de bezoekers van de markt zaten als ratten 
in de val”, zo schrijft Dick Walda in zijn boek ‘Amsterdam-
Zuid in oorlogstijd’ uit 1986. 

Dat gebeurt regelmatig. Elise Braak-Polak woont in de oorlog 
als tienjarige in de Uiterwaardenstraat en vertelt over de dag dat haar moeder bijna wordt opgepakt op 
de markt: „Meestal was mijn moeder snel terug van de markt, maar die dag niet. Ik merkte het pas toen 
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mijn vader rond vijf uur thuiskwam. Hij was totaal van slag 
toen hij hoorde dat mijn moeder vroeg in de middag naar 
de markt was gegaan en nog niet thuis was. Vlak voor 
acht uur kwam ze. ´Allemachtig waar kom jij vandaan´, 
zei mijn vader tegen haar. Ze vertelde dat iedereen op de 
markt was opgepakt. Mijn moeder had de overvalwagens 
zien aankomen en kon zich onder een dekzeil verstoppen. 
Ze is daar gebleven totdat ze veilig naar huis kon. Op die 
manier kan zij een aantal maal de dans ontspringen.” 

De markt wordt in de nog geen twee jaar dat ze bestaat 
steeds kleiner, steeds meer marktkooplui verdwijnen. En 
ook het aantal joodse bewoners neemt sterk af na de  
vele razzia’s in de buurt. Op 9 augustus 1943 heft de 
bezetter de ´Markt voor Joden´ op. Amsterdam is volgens 
de Duitsers ´Judenrein´. Korte tijd daarna is de speeltuin 
weer open.

Begin jaren tachtig neemt voormalig verzetsman en 
buurtbewoner Dirk Neijssel het initiatief om het Comité 
Waakzaamheid op te richten. Neijssel uit daarmee zijn 
zorgen en verontwaardiging over een aantal racistische 
en antisemitische incidenten dat in de Rivierenbuurt plaatsvindt. Ook in de buurt leeft de behoefte om de 
´Markt voor Joden´ te herdenken. Buurtbewoners, de gemeente en de Vereniging van Marktkooplieden 
voor Ambulante Handel leggen geld bij elkaar voor een monument. 
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Kunstenaar Truus Menger uit Haarlem, die samen met Hannie Schaft in het verzet heeft gezeten, krijgt 
de opdracht. Het monument verbeeldt twee spelende kinderen, die door een muur gescheiden worden 
van joodse kinderen. Op 3 november 1986 onthult burgemeester Ed van Thijn het monument ´Samen 
spelen, Samen leven.´ Ook presenteert Dick Walda zijn boek ´Amsterdam-Zuid in oorlogstijd´. Het 
Comité Waakzaamheid gaat verder als Stichting Kindermonument.

Vanaf die tijd organiseert Stichting Kindermonument jaarlijks op 3 november een herdenking. Het aan 
het plein gelegen Kindcentrum Catharina heeft het monument geadopteerd. Kinderen van groep acht 
onderhouden het monument en presenteren op 3 november hun eigen gedachten over oorlog in het 
bijzijn van buurtbewoners die de oorlog hebben overleefd en andere betrokkenen en genodigden.  
De herdenking eindigt met een kranslegging en een minuut stilte. 
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14. De Fakkeldrager

„Directeur A. Blankenstein van de Amsterdamse Grafische School 
(AGS) onthult in november 1947 het fraaie bronzen gedenkteken 
dat thans de hal van onze school siert”, schrijft de school in haar 
jaarverslag van 1947. „De Duitse hiel drukte zwaar op ons, in het 
bijzonder onder de grafische werkers waar de drang om de vrijheid 
te herwinnen leefde”, aldus de directeur in zijn toespraak tot de aanwezigen. 

Tijdens de oorlog is de AGS actief in het verzet. Zo leent de school uiteenlopende apparatuur uit aan de 
illegaliteit. Kranten als het illegale Vrij Nederland, Ons Volk en Trouw worden tijdens de bezetting deels 

De Fakkeldrager is een monument voor de grafische werkers 
in het verzet. Het staat tot 1985 in de hal van de Grafische 
School, het huidige Media College, aan de Dintelstraat 15, 
maar is, hoogstwaarschijnlijk tijdens de renovatie in 1985, 
gestolen en nooit meer teruggevonden.
Onthuld op 22 november 1947.

Tekst op het beeld:
ZIJ HIELDEN DE FAKKEL VAN DE VRIJHEID BRANDENDE
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gedrukt op drukpersen van de Grafische School. 

Leerling Chris van Hanxleden Houwert, de neef van verzetsstrijder Johan van Hanxleden Houwert 
gebruikt tijdens de oorlog zijn opleiding aan de Amsterdamse Grafische School vooral om drukwerk 
voor het verzet te vervaardigen. Hij wordt in oktober 1944 samen met zijn oom gearresteerd. Chris 
kan vluchten, maar Johan belandt in de gevangenis. In januari 1945 schieten de Duitsers hem samen 
met negen andere verzetsstrijders dood in het plaatsje Limmen bij Castricum, als represaille voor een 
geliquideerde Duitse soldaat.

Oud-docent H. Rietbergen belt in 1995 naar de bibliothecaris van de school en verhaalt over 
de illegale activiteiten van de AGS in de oorlog. Hij is tussen 1943 en 1946 leraar montage-
vormvoorbereiding. Samen met de heren Kedde (leraar drukken), Kooyman (conciërge), Hauwart en 
De Korte (administratie) drukt hij valse distributiekaarten. Stroom krijgt de school van het Gemeentelijk 
Energie Bedrijf, buiten de meter om. De firma Van Gelder levert het papier. De kaarten worden steeds 
opgehaald door mevrouw Van der Klei, die het illegale drukwerk vervoert in een ouderwetse diepe 
kinderwagen met een kind boven op de valse kaarten. Zij brengt ze naar het distributiekantoor waar 
ze worden omgeruild voor originele exemplaren, die vervolgens naar verschillende onderduikadressen 
worden gebracht.

Daarnaast neemt de AGS ongekend veel - honderden - leerlingen aan tijdens de bezetting als mannen 
boven de zestien zich moeten melden voor de Arbeitseinsatz vanaf mei 1943. De ´nieuwe leerlingen´ 
volgen echter geen les, maar krijgen door hun inschrijving wel een vrijstelling van de verplichting om in 
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Duitsland te gaan werken. Directeur Blankenstein die dit faciliteert, kan ternauwernood uit handen van de 
Duitsers blijven. 

Ook richt Blankenstein in de oorlog het fonds ‘Nieuw Leven Spaarvarken’ op. Officieel om de vakkennis 
te vergroten door een standaardwerk te produceren, maar de werkelijkheid is dat onderduikers op school 
lesbrieven voor de grafische werkers drukken. Het geld dat zij hiermee verdienen, stort Blankenstein in 
het fonds en komt ten goede aan in nood verkerende onderduikers uit de grafische wereld. Blankenstein 
doet hier uitgebreid verslag van in het boekje ´AGS in de branding´ dat in mei 1945 wordt afgedrukt in 
de schoolkrant ´Dintelstraat 15´. 

Als er na de oorlog nog geld in de kas van  
het fonds zit, besluit het bestuur van de 
Grafische School met dat geld het monument 
´De Fakkeldrager´ te laten maken, zodat ook bij 
de komende generaties van grafische werkers 
´de zin voor vrijheid en onafhankelijkheid levend 
wordt gehouden´.

De Duits-Nederlandse beeldhouwer Hans 
Reicher (Berlijn, 1895 - Amsterdam, 
januari1963) krijgt de opdracht om het 
kunstwerk te maken. Hij vervaardigt een bronzen 
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beeld; een staand mannenfiguur met brandende toorts en een knielende mannenfiguur op een zwart 
marmeren voetstuk. De fakkel staat symbool voor het vuur van het verzet, dat aan een ander wordt 
doorgegeven als men valt. Om het beeld zo goed mogelijk aan het doel te laten beantwoorden, plaatst 
het bestuur ´De Fakkeldrager´ in de hal van de school, waar jonge grafici hun vakloopbaan beginnen.

Het monument wordt in 1985 tijdens een grote renovatie van het pand aan de Dintelstraat gestolen, zo 
wordt later, met de pen geschreven, toegevoegd aan het jaarverslag van 1947. ‘De Fakkeldrager’ is 
helaas nooit teruggevonden.
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