Oud-West in de oorlog
Speciale uitgave 75 jaar bevrijding
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Foto: Marius Meijboom/Nederlands Fotomuseum

Waarom herdenken in Oud-West?
Op 4 mei 2020 herdenken we dat Nederland tussen 1940 en 1945 bezet was
door Nazi-Duitsland. En op 5 mei vieren we 75 jaar bevrijding.
Dit jaar doen we dat onder bijzondere omstandigheden. Vanwege de bestrijding
van het corona-virus zijn alle evenementen afgelast. Ook de evenementen rond
Dodenherdenking op 4 mei, en Bevrijdingsdag op 5 mei. Het 4 mei comité
Oud-West hoopt met dit speciale boekje toch te kunnen informeren over wat
de oorlog voor onze buurt betekend heeft. Bij u om de hoek speelde er, nog
geen mensenleven geleden, een dramatische periode van de geschiedenis af.
Verhalen van honger en ontbering,
waarin buurtgenoten werden vervolgd
om wie ze waren, en gelukkig ook
buurtgenoten die verzet pleegden tegen
die vervolging.
In deze uitgave leest u over de
moeilijke oorlogsjaren in OudWest. Er is aandacht voor het verzet
dat kwam van medewerkers van de
▲ Boris van der Ham
stadreinigingsdienst. Indringend is ook
de lijst van Joodse buurgenoten die in de oorlog werden weggevoerd. U leest
over de prachtige wandschilderingen die in De Hallen hangen, gemaakt door
Moos Cohen. U ziet bovendien de tekeningen die scholieren uit Oud-West
vorig jaar over de oorlog maakten. Tenslotte heeft schrijfster Désanne van
Brederode een nieuw gedicht geschreven over de actuele waarde van vrijheid.
Het is belangrijk om te beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Iedereen is
nodig om de vrijheid en gelijkwaardigheid ook voor de toekomst te bewaken.
Comité 4 Mei Amsterdam Oud-West
Boris van der Ham (voorzitter), Neeltje de Kler, Myrna de Wit, Sylvia Schotman,
Marion Juffermans, Hans Weevers en Nils van Turnhout
◄ Jongen uit Amsterdam tijdens de Hongerwinter (1944)
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Verzet in Oud-West
Oud-West kennen we als een actief deel van Amsterdam. Oud-West was dat
ook in de oorlogstijd tussen 1940 en 1945. Meerdere bekende verzetsacties
werden in ons stadsdeel bedacht. Het waren acties die werden opgezet om te
protesteren tegen de slechte omstandigheden waaronder de Duitse bezetters
Amsterdammers lieten werken. Maar ook werd vanuit Oud-West de Februaristaking georganiseerd: de grootste staking in bezet Europa.
Door Jaap Hooiveld
In het boek Atlas van een bezette stad wordt per stadsdeel of wijk een
gedetailleerd beeld geschetst van de tweede wereldoorlog in de stad en ook van
het verzet. Er worden ook
verschillende “verzetsgroepen”
in Oud-West genoemd,
zoals de “Verzetsgroep
Kring Borgerstraat” en
“CS6”. Het boek laat ook
zien dat diverse adressen in
Oud-West een rol spelen.
In de Da Costastraat wordt
onderdak geboden aan een
koepel van verzetsgroepen.
Op zeker zo’n 20 adressen
wordt onderdak geboden aan
onderduikers. Op meerdere
adressen worden bovendien
bonnen voor onderduikers
Collectie Stadsarchief Amsterdam
uitgedeeld, wordt illegaal
▲ Een gaarkeuken (1943)
drukwerk gemaakt, of worden
persoonsbewijzen vervalst. Een voorbeeld van heel andere orde is de actie
van vrouwen in de Kinkerbuurt ter verbetering van de kwaliteit van eten in
de gaarkeuken op het Bellamyplein. In die gaarkeukens werden arme mensen
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voorzien van eten. De vrouwen dwongen de burgemeester om zelf te komen
proeven. Niet voor niets, want dat leidde tot verbetering!
In bedrijven in Amsterdam Noord was eveneens onrust ontstaan over de
verplichting om in Duitsland (in de oorlogsindustrie) te gaan werken. Eerst zou
de bedrijfsleiding zelf werknemers aanwijzen. Na protest werd dit omgezet in
een poging om vrijwilligers te werven. En toen dat mislukte is uiteindelijk het
plan ingetrokken. Maar er waren nog veel meer acties. Ik noem in dit stuk een
paar van de belangrijkste.

Verzet tegen slecht loon onder nazi-Duitsland
In december 1940 en januari 1941 was er veel arbeidsonrust in de zogenaamde
Werkverschaffing. De arbeiders werden gedwongen om elke dag 3 kwartier
langer te werken zonder dat daarvoor loon zou worden betaald. En de
beloning was al te laag om er
voldoende eten voor te kopen.
De werknemers vormden
comités om hierover met de
leiding van het bedrijf te gaan
onderhandelen. De actieleiding
van de werkverschaffing kwam
altijd bijeen in een koffiehuis
in de Da Costastraat, hier in
Oud-West. Toen resultaten
uitbleven gingen de werknemers
massaal naar het Beursgebouw
op de Passeerdersgracht om het
comité te ondersteunen in de
onderhandelingen. Later leidde
dat tot grote demonstraties op
Charles Breijer/Nederlands Fotomuseum
het Raamplein. Op de morgen
▲ Wapentransport met een haringkar (1944)
van de 13e januari waren er weer
duizenden, die op het Raamplein samenstroomden.
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Ook bij de Stadsreiniging, gevestigd aan de Bilderdijkkade, waren in januari
1941 acties voor beter loon. Ook hier werden comités gevormd om de
onderhandelingen met de bedrijfsleiding (en met de vakbeweging!) op gang
te brengen. Later sloten de werknemers van de stadsreiniging zich aan bij de
demonstraties van de werkverschaffing. Dat heeft in Oud-West meerdere keren
tot zeer grote demonstraties geleid.

De grootste vorm van verzet: de Februaristaking
De Februaristaking is de enige grote, massale staking tegen de Duitse
overheersing in Europa. Er waren diverse ontwikkelingen die hebben
bijgedragen aan de stemming om op 25 februari massaal te staken. Voorbeelden
zijn de acties in de werkverschaffing, in de metaalbewerking en in de
Stadsreiniging. Maar ook de jacht op joodse mannen in de dagen voorafgaand
aan de staking, het geweld waarmee 400 joodse mannen opgejaagd werden naar
het Jonas Daniël Meijerplein, die vervolgens als vee in vrachtwagens werden
afgevoerd. En tot slot de afsluiting van de Joodse buurt. Dat alles was voor veel
Amsterdammers de druppel die de emmer deed overlopen.
Op maandag 24 februari 1941, ’s avonds vindt er een grote bijeenkomst plaats
op de Noordermarkt, georganiseerd door de CPN, een partij die al verboden
was en dus in de illegaliteit opereerde. Dirk van Nimwegen, wonend in de
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Borgerstraat en werkzaam bij de stadsreiniging, was gevraagd om op de
Noordermarkt namens de CPN het woord te voeren en de aanwezigen op
te roepen de volgende dag te staken tegen de jodenvervolging. De oproep
tot staken werd via manifesten van de CPN verspreid. “STAAKT, STAAKT,
STAAKT” stond hierin centraal.
De staking is begonnen bij de
remise van het stadsvervoer aan de
Lekstraat. Ook de stadsreiniging
aan de Bilderdijkkade en de centrale
werkplaats van het stadsvervoer
kwamen vroeg in actie. Vanaf 7 uur
’s morgens begonnen werknemers
vanuit verschillende wijken met
demonstraties naar het centrum van
de stad om andere bedrijven op te
Beeldbank WOII, NIOD
roepen zich aan te sluiten. Mensen ▲ Arrestatie in de Kinkerstraat (11 mei 1945)
die toch werkten, zoals bij het
trambedrijf werden door buurtbewoners in de Kinkerstaat gedwongen om te
stoppen. Men blokkeerde de tramrails en de passagiers konden uitstappen om
zich bij de protestbeweging aan te sluiten.

Heldhaftig, vastberaden, barmhartig
Diverse mensen uit de Kinkerbuurt/Oud-West namen de leiding op zich bij
de acties op hun bedrijf. Voorbeelden zijn Georg Röpke, Cornelis Griffioen
(woonden allebei aan de Jacob van Lennepkade), Pieter Drukker (woonde in
de Kinkerstraat), Albert Blumer (woonde in de 1e Helmerstraat) en Henk
Berk (uit de Nicolaas Beetsstraat). Allemaal actieleiders die na de staking zijn
opgepakt en afgevoerd.
De staking die in Amsterdam begon op 25 februari is in de loop van die dag en
op de 26e uitgebreid naar onder meer Utrecht, Hilversum, Zaanstad, IJmuiden.
Belangrijke opbrengst van de Februaristaking is het gegeven dat Koningin
Wilhelmina de stad na afloop van de oorlog het devies “heldhaftig, vastberaden,
barmhartig” heeft toegewezen. Een devies dat nog steeds van kracht is.
◄ Herdenking bij het Van Nimwegencentrum (25 Februari 2020)
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IN Memoriam plaquette
Na de bevrijding in 1945
kwamen er meerdere
herdenkingsmonumenten in ons
land. Ook in Oud-West. In het
pand van de Stadsreiniging, werd
een In Memoriam plaquette
geplaatst, waar op 4 mei bloemen
werden gelegd door nabestaanden
van de 6 slachtoffers die daar
werkten. U zult de plaquette
misschien herkennen, want hij
hangt tegenwoordig in de Hannie
Dankbaarheidspassage in De
Hallen.
Op de plaquette staan 6 namen.
De heer Beerens zat in het
verzet, heeft deelgenomen aan de
Februaristaking en is vermoord in
Bergen Belsen op 18–2-1945. Van 4 mannen is bekend dat ze zijn omgekomen
in Bremen (Duitsland).
Toen het gebouw van de Stadsreiniging werd gesloten werd de plaquette mede op initiatief van Co Homma (+ januari 2019) - in de centrale hal van
het Stadsdeelkantoor Oud-West aangebracht. Daar werden toen vanaf 2004 op
4 mei de slachtoffers van de Oorlog herdacht. Maar ook dat gebouw ging tegen
de vlakte. Sinds 2015 hangt de memoriam plaquette in De Hallen.
Vanaf die tijd zet het 4 Mei Comité Oud-West, zich in om jaarlijks met de
bewoners van Oud-West stil te staan bij de rol van slachtoffers in de oorlog, en
bij hen die gestreden hebben tegen onrecht en het wegvoeren en vermoorden
van hun medemensen, omdat we altijd waakzaam moeten blijven.
8

Weggevoerde joodse Amsterdammers
Uit Oud-West zijn velen weggevoerd
vanwege verzet tegen onderdrukking en
vervolging. Ook moesten veel mannen
gedwongen werken in Duitse werkkampen.
Er zijn uit onze buurt ook veel mensen
weggevoerd, alleen omdat ze joods waren.
Hieronder een lijst met straten uit OudWest van waaruit tussen 1941 en 1945
Beeldbank WOII, NIOD
joodse buurtgenoten zijn weggevoerd en
vermoord in concentratiekampen.
▲ Wachten op de trein naar kamp Westerbork
Alberdink Thijmstraat

1 persoon

Overtoom		 12 personen

6 personen

Elizabeth Wolffstraat		 4 personen

Bellamystraat		

11 personen

Bilderdijkstraat		

5 personen

Brederodestraat		

2 personen

De Clercqstraat		

12 personen

Tweede Helmersstraat

8 personen

Bilderdijkkade		

Borgerstraat		
Da Costakade		
Eerste Helmersstraat
Derde Helmersstraat

Jacob van Lennepstraat
Jacob van Lennepkade
Jan Pieter Heijestraat
Wilhelminastraat		

Kinkerstraat		

Nassaukade		 15 personen

2 personen

Eerste Constantijn 		
Huygensstraat		

4 personen

Tweede Constantijn 		 1 persoon
Huygensstraat		

15 personen
7 personen

5 personen

4 personen
1 persoon

2 personen

14 personen

Nicolaas Beetsstraat		

Douwes Dekkerstraat		

1 persoon

1 persoon

1 persoon

Jan Hanzenstraat 		 5 personen
Saxenburgerstraat 		 4 personen

Schimmelstraat		 3 personen

Staringplein		 4 personen
Staringstraat 		

1 persoon

Tollensstraat 		 5 personen
Zocherstraat 		 9 personen

De exacte adressen kunnen worden opgevraagd bij www.joodsmonument.nl
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De wandschilderingen in De Hallen
In De Hallen in Oud-West hangen twee wandschilderingen van de
schilder Mozes Cohen (1901-1942). Moos kreeg in 1940 opdracht van de
Gemeente Amsterdam om twee wandschilderingen te maken voor de Dienst
Stadsreiniging aan de Bilderdijkkade.
Op het ene werk wordt de
Amsterdamse Stedenmaagd
weergegeven, leunend op het
wapen van Amsterdam en
een beurtschip uitzwaaiend.
Deze stedenmaagd is zijn
vrouw Truus Bessem. Op de
andere schildering zien we
stadsreinigingswerkers aan
het werk: een spuiter, twee vuilnismannen die vuil uit de gracht dreggen en
industriële vuilverwerkers met kranen en grijpers.
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Wie was Moos Cohen?
Moos Cohen studeerde van 1921-1928 aan de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten. In 1938 trouwde hij met de niet-Joodse Truus Bessem. Ze bleven
kinderloos en woonden op de Singel 311. Moos gaf tekenlessen, schilderde
portretten en maakte reclametekeningen. Hij had twee ateliers: Prinsengracht
824 en Stadhouderskade 135, waar hij beruchte buren had: Abraham Puls
(zijn bedrijf roofde de huizen van Joden leeg), en de verrader Dries Riphagen.
Ondertussen vervalste Moos persoonsbewijzen. In 1942 vluchtten Truus en hij
voor de nazi’s. Maar op weg naar Zwitserland werden zij verraden en opgepakt
en via doorgangskamp Drancy naar Auschwitz gedeporteerd, waar Moos op 7
november 1942 werd vermoord.

▼ De stadsreiniging geschilderd door Moos Cohen
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scholieren over de oorlog
Vorig jaar (2019) maakten leerlingen speciale kunstwerken over de oorlog
en de bevrijding. In samenwerking met Beeldend Gesproken en Dock
Jongerenwerk organiseerde het 4 Mei Comité Oud West vorig jaar een speciale
tentoonstelling.
‘’Je moet leren van het verleden om verder te gaan met de toekomst’’, is wat
deelnemers Boas, Jonas en Daniël van het scholenproject van vorig jaar noemen
als belangrijke reden om te blijven herdenken. Zij maakten een beeldje van een
bloem, twee high fivende handen en een duif als hun symbool voor vrijheid.
‘’Die vrijheid is ons gegeven door de mensen die ervoor gestreden hebben’’, zegt
Corine, moeder van Daniël. Haar opa is in de oorlog verdwenen en nooit meer
teruggekomen. ‘’Mijn moeder heeft het daar rond de periode van 4 en 5 mei
extra moeilijk mee.’’
De kinderen uit groep 8a van de
Annie M.G. Schmidtschool zijn
als klas vaker bezig met de Tweede
Wereldoorlog. Juf Leontien noemt
als belangrijke reden te blijven
herdenken, dat je altijd zelf moet
blijven nadenken. ‘’Dat noemde
een meneer van de Februaristaking
waar we gisteren als klas waren.
Ik vind het een mooie gedachte
die ook past bij wat we op school
willen meegeven. Iedereen is gelijk
en je moet altijd opkomen voor
mensen die dat zelf niet (meer)
kunnen’’
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▼ Daniël met zijn kunstwerk
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Leestip: Atlas van een bezette stad
In de onlangs verschenen Atlas van
een bezette stad tovert Bianca Stigter
de lezer het beeld van de oorlog
zeldzaam levendig voor ogen. Overal
in Amsterdam bevinden zich zichtbare
en onzichtbare sporen van de oorlog.
Waar zaten onderduikers? Waar was
het hoofdkwartier van de NSB? In
welke straat werd een aanslag gepleegd
en welk huis werd als represaille in
brand gestoken? Het boek is een
monument voor oorlogsslachtoffers
en verzetsmensen. Het staat vol
aangrijpende details, familieverhalen
en bijzondere kaarten. In haar boek
gidst Bianca Stigter de lezer door bezet
Amsterdam. Ze vertelt wat er in de
oorlog op straathoeken en achter voordeuren heeft plaatsgevonden en laat zo de
lezer met andere ogen naar de stad kijken.

Colofon
Deze speciale uitgave is tot stand gekomen door het 4 mei comité Oud-West, met steun van Stadsdeel OudWest, De Hallen en het Amsterdamse 4 en 5 mei comite. Speciale dank aan Dock Jongerenwerk, Sebastiaan
van de Kaa, Galerie Beeldend Gesproken, José Schiphorst, Hatta Fokker en Vania Popova van Walsum en
groepen 7 en 8 van de Annie M.G. Schmidtschool.
Foto’s voorzijde herdenking van de februaristaking 2020, Atlas, herdenkingsplaquette en panelen van Moos
Cohen in De Hallen: Marjan Borsjes
Foto Désanne van Brederode: Irwan Droog
Foto Boris van der Ham: DutchMen / Shutterstock.com
Productie: Hamled
Ontwerp: Next Door Digital
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Heradem
Vrijheid was een woord voor iets waarop je recht had.
Ze bleef onzichtbaar, ongrijpbaar, als vrede, lucht, God,
zwaartekracht, gedachten. Ze maakte straten als voor jou
gemaakt, jouw rijk. En losse tegels, omgevallen fietsen,
de opwaaiende plastic tas, het wegrollende blikje, zelfs
de gemiste tram: tot kleine misdaden, jou aangedaan.
Wildvreemden kaapten vrije ruimte met hun vaart,
schampten met een mouw jouw mouw, versperden
jouw kijk op het weinig lichtblauw in de verte. Kinderen,
honden, uitgelaten, keken zelden uit, toeters en bellen
vraten de laatste stilte tussen bomen weg, uitlaatgassen
dekten gras en grachten toe met vuilniszaktintige lompen.
Alles, iedereen, speelde met verve dat jij niet bestond.
Schelden baatte net zomin als sjorren, stampen, duwen.
Maar vrijheid heette dit elke dag opnieuw en meestal
liep je haar onvermoeibaar tegemoet, ondanks beproevingen.
Je trof haar in winkels, de schappen hoog opgetast. Nu!
Opgelet! Twaalf smaken tandpasta en dertien shampoos
die je aandacht eisten: meer dan een paar die kaalheid,
roos, vergrijzing tegengingen, andere voor glans, volume of allebei. Om nog te zwijgen over ontbijtvariaties!
Zo’n uitstalling van revolutionaire kansen! Straks zou je
zingend de ochtend overdoen, je leven, je ik herstarten,
in een vechtlustiger toonsoort. Strakker, gestroomlijnd
op rampspoed toegesneden, wie weet wel zomerblond.
Nooit meer verkrampt, verlegen, in gekrompen kleren.

▲ Désanne van Brederode

Waar ging vrijheid heen? Wie schroefde poorten op slot?
Hoe kunnen deze bruistabletten op zijn, toch jouw merk?
Waarom werd mouwen elk onderlinge aanraken verboden?
Wanneer mag je weer vloekend naar je werk, in pauzes
bijna volgeboekte vliegvakanties naar de vrijheid boeken?
Je haalt je huisraad driftig overhoop, blijft codes kraken,
zoekend - juist tussen afstanden die de passanten scheiden naar geest, gedachten, woorden die van angst bevrijden.
Alsof in een sudoku naar de tien, de elf. En blijkt ze zelf.
De rust, de vrede. Die gunde je destijds alleen de doden.
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Amsterdammers worden opgeroepen om dit jaar om iets
voor acht uur het taptoe-signaal te musiceren en erna twee
minuten stilte in acht te nemen. Doordat dit muzikale en
herkenbare signaal door de hele stad te horen is, worden
de daaropvolgende twee minuten stilte in de hele stad
gemarkeerd. Professionele en amateurmuzikanten op
uiteenlopende instrumenten worden opgeroepen hieraan deel
te nemen, met de ramen open of op hun balkon.

www.4en5meiamsterdam.nl

