Voordracht van Eddy Boom, 4 mei 2021:
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Na 75 jaar Vrijheid, hoe geven wij het verhaal door van de 2e WO.
Op 4 januari 1945 werden hier op het Kerkplein 5 mannen, afkomstig uit Amsterdam,
doodgeschoten. Dit ter vergelding van de moord op een SD-er.
Het zijn: Johan Versfelt, Gerardus Jonker, Jacob Wilhelm Jansen, Hendrikus Marinus Immig en Johan
Theodoor Joseph Janssen.
Slechts 4 maanden later was het de laatste oorlogsdag in Nederland.
later fotografeerde Jan Dirk Osinga de eerste herdenking.
Een van zijn foto’s intrigeert mij al jaren.
Op de foto is een grote hoeveelheid bloemen te zien. Tegen de muur is een doek gespannen om de
kogelgaten te verhullen, maar wat mij het meeste intrigeert, zijn de kinderen op de foto. Een wat
ouder meisje dan de anderen, blikt verwonderd richting de camera, pulkend aan haar neus.
Dat meisje, die andere kinderen, wat hebben zij gezien of gehoord van het doodschieten, hoe
hebben zij de oorlog beleefd? Maar ook, wat en hoe hebben zij hun verhaal verteld aan hun kinderen
of kleinkinderen.
In de indrukwekkende documentaire die Joost Schrickx maakte in 2017,”De oorlog van mijn vader”
laat hij een aantal oog-en oorgetuigen aan het woord. Zijn oom zal het geluid van de schoten op het
Kerkplein zijn hele leven lang horen.
Frans Zack, oud-bestuurslid van het Comité, zegt in het filmpje Ooggetuigenverslagen, dat de 2e WO
zijn levensloop min of meer heeft bepaald. Hij maakte als 3-jarige het bombardement in Rotterdam
mee. Hij verhuist naar Hoorn en wordt vlak vóór de executie van de 5 mannen van het Kerkplein
weggejaagd. De oorlog zal hem nooit meer loslaten.
Maar die kinderen van de foto, wat hebben zij meegemaakt? Wat en hoe hebben zij hun
geschiedenis doorgegeven?
Van hen weet ik het niet, maar van mijzelf wel.

Hoe zit dan bij mijzelf als 2e generatie?
Op 17 juli 1943 gooiden 44 Amerikaanse bommenwerpers, type B-17, afkomstig uit het Engelse
Suffolk hun bommen neer op de Fokkerfabrieken in Amsterdam-Noord. Geen bom zal doel treffen.
Wel sterven 200 inwoners en talloze huizen worden vernield.
Mijn ouders woonden op de Varenweg, op ongeveer 2 km afstand van de fabrieken. Mijn moeder zat
verscholen onder de trap, samen met buurvrouw Jansje Smit-van Duuren, oud 38 jaar en haar
zoontje Arie, oud bijna 5 jaar. Mijn moeder overleefde het bombardement, haar buren niet.
In september ’44 werd ik geboren op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam, op de grens tussen
de rosse- en Jodenbuurt.
Het huis op de 2e verdieping, stond leeg en niets herinnerde aan eerdere bewoners. Natuurlijk heb ik
mijn ouders gevraagd waarom het huis leeg stond. Zij wisten het niet.
Pas na hun dood ontdekte ik de reden van die lege woning.
Uit het Joods Monument blijkt dat in 1941 er 2 mensen woonden:
Meier-Joseph Wijnberg, vermoord op 19 oktober 1942 in Auschwitz, in de leeftijd van 61 jaar en
Rozetta Wijnberg-van Gelder, vermoord op 5 februari 1943, eveneens 61 jaar.
In 1947 verhuisden wij naar de Van der Pekstraat in Noord.
De oorlog was nooit helemaal weg.
Het heeft jaren geduurd voordat op de gebombardeerde lege plekken werd gebouwd. Nog altijd kun
je zien waar de bommen vielen in 1943.
De kenmerkende gele stenenrij die de huizen met elkaar verbindt, ontbreken hier.
Ik ga later voetballen bij de Volewijckers waar de broers Wagenaar in het bestuur zaten. Ik wist al
heel jong dat zij deel hadden genomen aan het gewapend verzet.
Amsterdam- Noord was toen vooral een arbeidersbuurt. Velen hadden deelgenomen aan de
Februaristaking.
Mijn ouders spraken niet veel over hun oorlogsverleden. Ik moest het vooral hebben van mijn
hoofdonderwijzer, meester Stobbe.
Drie jaar lang deed mijn klas mee aan het naspelen van de oorlogsgeschiedenis op het Mosveld. Ik
verbeeldde in die dagen de hongerwinter door met een door mijn vader gebouwd karretje, heen en
weer te lopen met etenswaren. Jaren later zal mijn schoonmoeder haar verhaal vertellen van haar
pogingen om vanuit Amsterdam naar de Wieringermeer te lopen om aan eten te komen.
Nog altijd bezit ik een zelfgemaakt schriftje, gemaakt met mijn meester, waar ik het behangpapier
om heen heb geplakt ter versiering:
“Verdrukt en Bevrijd” gedateerd: 5-5-1955.
Op de laatste bladzijden schreef ik een gedicht van Bertus Aafjes met als laatste strofe:
Hier lagen zij, zo arm en kil
Hier viel de wereld rond hen stil
Geen mens vroeg naar hun laatste wil.
Ontbloot het hoofd dan zwijg stil”.
Later ging ik naar de Hervormde Kweekschool, schuin tegen over de Hollandsche Schouwburg. Johan
van Hulst, oud-directeur gaf af en toe les. Hij redde honderden Joodse baby’s en jonge kinderen. Hij
sprak er niet over.
Mijn eerste baan als onderwijzer was op een school in de Cliffordstraat in de Staatsliedenbuurt, in
Amsterdam. Pas vorig jaar ontdekte ik in het boek “Jodenververvolging in foto’s “ dat deze school in
1941 -1943 de Joodsche school NO. 14 was geweest. Op de foto op blz. 93 schrijven 2 meisjes in hun
schriftje; de Jodenster op de linkerkant van hun kleding gespeld. Een foto die mij nog steeds doet
rillen.
Ja, ik kreeg ons oorlogsverleden wel mee, ik groeide er in en mee op.
Maar de kinderen van die foto van Osinga? Hoe zit het daarmee?

En hoe zit het dan met de generaties na ons, de mensen van net onder de 50 en hun kinderen. De
afstand in tijd wordt alleen maar groter; de oorlog van 40-45 wordt steeds meer geschiedenis, zeker
nu de mensen die daadwerkelijk de oorlog hebben meegemaakt, er niet meer zijn. De laatsten die
het bombardement in Rotterdam of Amsterdam hebben meegemaakt. De laatste militair die
deelgenomen heeft aan de invasie in Normandië, de laatste Canadees of Pool die neerdaalde in
Arnhem op de dag dat ik enkele uren oud was? De laatste vrouw of man die Auschwitz wist te
overleven?
Het 4 en 5 mei Comité heeft dit jaar als motto gekozen: ”Na 75 jaar Vrijheid”.
Iedereen die jonger is dan 76 jaar heeft ons oorlogsverleden meegekregen van een ander.
Meer dan ooit is dat de taak geworden van het Comité 40-45 Hoorn.
Hoe vertel ik die geschiedenis aan de huidige generaties kinderen, zonder dat het verwordt tot louter
geschiedenis van hun (over)grootouders.
De Anne Frank Stichting, het landelijke Comité en vele plaatselijke afdelingen doen hun uiterste best
om kinderen, maar ook volwassenen, kennis bij te brengen over gebeurtenissen in de Tweede
Wereldoorlog, over de holocaust, antisemitisme en vooroordelen.
De laatste jaren is ons Comité actief om deze generatie kinderen daadwerkelijk te betrekken en hen
en op de hoogte te brengen van die verschrikkelijke 5 jaar oorlog in Nederland.
Zo bezoeken wij al jaren de hoogste klassen van het basisonderwijs en vragen wij hun medewerking
voor de jaarlijkse tentoonstelling “Bezet&Bevrijd.

Ik word nog altijd geroerd als weer “iets” uit het oorlogsverleden opduikt.
Vorig jaar ontdekte een bewoner tijdens zijn verbouwing dat er geheime bergruimten in zijn huis
waren geweest. Bart Lankester schreef al eerder het boek: “Kom vrouwen, aangepakt” over het
leven van Trien de Haan-Zwagerman. In de oorlog was Trien verzetsvrouw en toen zij opgepakt werd
zette haar man Bart en tienerdochter Nellie haar werk voort.
Egbert Ottens schreef de bijna, complete oorlogsgeschiedenis van Hoorn: “Hier is alles gewoon”. Ook
hier las ik weer, voor mij, nieuwe feiten.
“Op 28 augustus 1943 zijn er Joden opgepakt” schrijft Christina Kerkmeijer in haar dagboek. Zij, de
onderduikers, in totaal 11 mensen, werden verborgen gehouden door Jan Molenaar in de
Pieterseliesteeg.
In 2019 vertelde Marian Vleerlaag, tijdens de Open Joodse Huizen dag hun verhaal. Hun namen
weten wij nog steeds niet.
In maart van dit jaar werden indringende foto’s van een transport van 23 mei 1943 naar Kamp
Westerbork gevonden. Op die zondag werden 1250 mensen vervoerd. Twee namen op die foto’s
konden ontcijferd worden: Rosalchen de Bruin-Salomonson (53) uit Hardenberg en Rebecca de Groot
(50) uit Amsterdam. Vijf dagen later zouden zij vermoord worden in Sobibor.
Hoe lang duurt ‘t nog voor oude foto’s en feiten boven tafel blijven komen?
Het is goed om alles vast te leggen en te bewaren voor later.
In boekvorm of in nieuwe middelen van deze tijd.
Zo lanceerden wij in 2016 de app Oorlog in Hoorn met daarin een speurtocht en wandelroute langs
de oorlogsmonumenten in Hoorn. Op de website Oorlog in Hoorn staan verhalen, digilessen, filmpjes
van ooggetuigen, filmpjes Jong in de oorlog.
De kinderen op de foto van Osinga, zijn nu hoogbejaard of overleden.

Hun kinderen hebben de ‘jaren des onderscheids ‘ inmiddels bereikt. Voor hen en generaties na hen
is het een geweldige uitdaging om de boodschap door te geven, die ik al op 5 mei 1955 in de
woorden van toen opschreef:
Wilt al uw dagen
Dit wonder
Bijzonder
Gedenken toch
Na 75 jaar Vrijheid leeft de herinnering aan de oorlog nog voort.
En dat hebben die 5 helden van het Kerkplein en al die 55 miljoen anderen verdiend.
Dat zijn wij, generaties lang, aan hen verplicht.
Eddy Boom

