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Duitse troepen rijden 

over de Berlagebrug 

de stad binnen, 15 mei 

1940. Foto Spaarnestad

In de ogen van een individu, een familie  of  zelfs 
een dynastie  l ijken een stad ,  een straat of  een huis 
zo onveranderlijk en ongevoelig voor de tijd en de 

wisselvalligheden van het menselijk leven,  dat men 
de broosheid van ons bestaan en de onkwetsbaarheid 
van de steen met elkaar denkt te  kunnen vergelijken 

en tegenover elkaar meent te  kunnen stellen.

geo rges  p er ec , 
h et  l e v e n  e e n  g e b ru i ks a a n w i jzi n g

(Vertaling Edu Borger) 

In de straat waar ik nu woon, zat tijdens de oorlog een muzikant ondergedoken. Om in zijn onder-
houd te voorzien gaf hij drumles. Geluid mocht de les niet maken; leraar en leerling sloegen in de 
lucht. Het onderduikadres van deze muzikant is niet in dit boek opgenomen; ik heb zijn naam en 
het huisnummer nog niet weten te achterhalen. Het verhaal zweeft nog. Veel andere verhalen heb ik 
wel kunnen verankeren; het wie, wat, wanneer en vooral waar. Toch heb ik me bij het maken van dit 
boek vergezeld gevoeld door deze stille muzikant. Het was soms of ik het trommelen tijdens mijn 
speurtochten kon horen. 

Bi a nc a  S ti g te r
Amsterda m ,  jun i  2019
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13v o o r w o o r d

Ortskommandantur, 

Museumplein 17. Foto 

gemaakt door Duitse 

militair.

Voorwoord

Een boek met alle Amsterdamse familieverhalen over de Tweede Wereldoorlog; dat bestaat niet, 
en dat is misschien maar goed ook. Deze Atlas van een bezette stad laat iets anders zien: het boek 
toont ons op indringende wijze de infrastructuur van een stad in oorlogstijd. Waar zaten de bezet-
ters, onderduikers of het verzet en waar haalde elke gewone Amsterdammer de voedselbonnen? 
Waar vonden de talloze deportaties plaats? Welke mensen liepen door welke straten?
 De Atlas vertelt de bekende en minder bekende, de grote en kleine oorlogsgeschiedenissen van 
de stad Amsterdam. Als je met dit boek – in het echt of in gedachten – door de Vondelstraat loopt, 
trekt vijf jaar bezetting aan je voorbij. In één enkele straat vinden we verhalen van onderduik en 
moord, verzet, honger en gewin. 
 Een ander voorbeeld: wat zie je als je nu midden op de Dam staat met dit boek? Het gebouw 
van de Industriële Grote Club, boven de diamantzaak. Walraven en zijn broer Gijs, de latere bur-
gemeester van Amsterdam, organiseerden vanuit dit gebouw de grootste bankroof uit de geschie-
denis van Nederland. Zij verwisselden miljoenen uit de kluis van De Nederlandsche Bank voor 
waardeloos papier. Het echte geld werd onder meer gebruikt door verzetsgroepen. 
 Ook op de Dam: vanaf het dak van de Bijenkorf wierp verzetsgroep De Vonk in het voorjaar 
van 1942 duizenden papieren Jodensterren omlaag: ‘Jood en Niet-Jood: een in Strijd!’ De protest-
sterren dwarrelden als een gele wolk de Dam over, langs de hoofdkwartieren van de bezetters. De 
Kriegsmarine zat waar nu de Rabobank zit, de ss in het gebouw van h&m. En juist hier, midden in 
de bezette stad, wist de conciërge van het Paleis op de Dam niet alleen de Duitsers buiten de deur 
te houden, maar ook een onderduiker, en bijzondere kunstwerken te verbergen.
 Op het balkon boven de letters van de Rabobank stond op 7 mei 1945, twee dagen na de bevrij-
ding van ons land, de mitrailleur waarmee tientallen feestende Amsterdammers werden doodge-
schoten door achtergebleven Duitsers.
 De vorige editie van dit boek, Bezette stad (2005), is een rijke bron geweest voor het stedelijke 
programma op 4 en 5 mei. De afgelopen jaren is een groot aantal van de kleine geschiedenissen weer 
tot leven gewekt: huidige bewoners vertelden het verhaal van hun huis. De oorlogsgeschiedenis van 
instituten als het Tropenmuseum en Artis werd verteld tijdens rondleidingen. In woonkamers, op 
zolders, in cafés en klaslokalen: de Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet zijn intieme en klein-
schalige bijeenkomsten waar herdacht en herinnerd wordt, meestal aan de hand van zeer persoonlijke 
verhalen. Ook veel Vrijheidsmaaltijden en rondleidingen begonnen bij een enkele zin uit dit boek. 
 Het geheel van al de plekken in het boek – wijk voor wijk, straat voor straat – stelt ons in 
staat een beeld te vormen van Amsterdam in oorlogstijd. Daarmee is dit boek onze voordeur 
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naar alle verhalen: het nodigt ons uit om opnieuw te kijken, de drempel over te stappen, en met 
elkaar te spreken over de kleine en grote geschiedenissen van mensen die ons nog zo veel te zeg-
gen hebben.

Job  Cohe n
vo or z i tter  C om i té  4  en  5  m e i  Amsterda m
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Grafieken van Gerd Arntz, 

1946. 

Arntz was een Duitse 

grafisch ontwerper die 

in 1934 naar Nederland 

vluchtte. In 1942 werd 

hij opgeroepen voor het 

Duitse leger. In 1946 ver-

schenen zijn grafieken in 

twee publicaties van de 

regeringsvoorlichtings-

dienst, Hoe Nederland 

de vrede wint en Een half 

jaar vrijheid. 180 dagen 

opbouw na 1800 dagen 

afbraak. 

v o o r w o o r d
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17e e n  h u i s  u i t  1 7 4 0

Voor het stadhuis op de 

Oudezijds Voorburgwal 

biedt een ambtenaar een 

plattegrond van Amster-

dam aan aan de Duitse 

commandant Major 

Brückner, 15 mei 1940. 

Foto Stapf Bilderdienst.

Een huis 
uit 1740

Opzet en 
gebruiksaanwijzing

Op 15 mei 1940 trekken Duitse troepen over de Berlagebrug Amsterdam binnen. De stad wordt 
bezet. Pantserwagens in de Raadhuisstraat, helmen op de Dam. Ze rijden naar het stadhuis. Daar 
staat een man klaar met een grote plattegrond om de troepen wegwijs te maken in de stad. Nog 
steeds zijn een paar plekken in Amsterdam voorgoed met de oorlog verbonden, zoals de Holland-
sche Schouwburg en het Achterhuis. Elders is de oorlog onzichtbaar geworden. Hier en daar staat 
een monument, is er een straatnaam of een ander overblijfsel dat aan de bezetting herinnert, zoals 
een groot wit nummer, op de muur gekalkt om tijdens de verduistering een huis te kunnen vinden.
 De meeste adressen uit de oorlog zijn in de geschiedenisboeken verdwenen of in vergetelheid 
geraakt. Ze worden in dit boek opgerakeld om een indruk te geven van de extremen van het leven 
in Amsterdam in die vijf jaar van bezetting, vervolging, collaboratie en verzet. Waar zetelden de 
Duitse instanties, waar moesten Joden de gele sterren kopen? Waar werd Het Parool gedrukt? Waar 
meldden mannen zich aan voor de Waffen-ss? Waar waren de gaarkeukens?
 Anders dan Rotterdam of Arnhem is Amsterdam de oorlog uiterlijk betrekkelijk onveranderd 
doorgekomen. De stad werd slechts een paar keer gebombardeerd. Er is in die vijf jaren evenmin 
veel gebouwd. Maar van de infrastructuur was in mei 1945 nauwelijks iets over. Er was geen gas, 
geen licht, geen voedsel. Kinderen liepen op blote voeten door de Van Baerlestraat. In een schuil-
synagoge op de Nieuwe Keizersgracht werden nog diensten gehouden. Bijna een tiende van de 
bevolking had zich moeten verstoppen of was weggevoerd en vermoord.
 Misschien is dat juist wel het verbluffende: het decor stond er al en staat er nog. Het Achterhuis 
aan de Prinsengracht werd gebouwd in 1740. In de villa op het Museumplein waar nu het Ameri-
kaanse consulaat is gevestigd, zat voor de oorlog het Duitse consulaat en tijdens de bezetting de 
Ortskommandantur. Wat heeft zich in al die grachtenpanden uit de achttiende, die herenhuizen uit 
de negentiende, die eerste flats uit de twintigste eeuw afgespeeld in de jaren 1940-1945?
 In Atlas van een bezette stad zijn bekende en onbekende adressen uit de oorlog te vinden. Het 
Oosterpark was in die jaren een parkeerplaats voor het Duitse leger, op de Keizersgracht werden 
persoonsbewijzen vervalst, vanaf het Cornelis Troostplein nam de Nederlandse politie deel aan 
razzia’s, op de Oudeschans gaf de Joodse Raad kampartikelen uit, op het Rokin was de tentoonstel-
ling Wansmaak en gezonde kunst te zien, in de buurt van de Rietlanden werd een jongetje doodge-
schoten dat kooltjes zocht, op de Levantkade werden nsb’ers opgesloten, op het Centraal Station 
werden Joden die terugkeerden uit de kampen ondervraagd.
 Dit boek gaat niet over sporen van de oorlog. De adressen zijn niet uitgezocht op hun zichtbaar-
heid in hedendaags Amsterdam. Er staan ook gebouwen in die er nu niet meer zijn, zoals het Ge-
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