Duivendrecht in oorlogstijd

Ik ben geboren in 1939. Net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Toen de oorlog
voorbij was ging ik naar de lagere school. Mijn herinneringen aan Duivendrecht beperkten zich
in die eerste jaren van mijn leven aanvankelijk tot de Plataanstraat, waar ik woonde op nummer 7. In 1945 bestond mijn Duivendrecht uit het stukje van de brug tot aan de Christelijke
School. Het protestantse deel van Duivendrecht. Die Christelijke School was de school waar ik
heenging.
Bij wat ik ga vertellen speelt wat ik me er persoonlijk van herinner niet zo’n grote rol. Het zijn
meer de verhalen van met name mijn vader en moeder uit latere jaren die me zijn bijgebleven. Daar moeten jullie het maar mee doen.
In 2015 heb ik twee keer samen met An Klöpping - De Ruijter belangstellenden rondgeleid in
dat Noordelijke stukje Duivendrecht om ze te vertellen van onze herinneringen aan de oorlogstijd. Ik beperk me in hoofdzaak tot wat ik mezelf ervan herinner aangevuld met research die
voornamelijk gedaan is door Ton de Zwart. Ton woonde toen in Duivendrecht. Zijn belangstelling voor het onderwerp ontstond toen hij op de vliering van zijn woning voorwerpen aantrof die verwezen naar de oorlogsdagen. In mijn verhaal volg ik de route die An en ik liepen
met onze gasten.
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De Kloosterstraat

Sint Michael
De Kloosterstraat liep van de Rijksstraatweg vanaf de brug aan de rechterkant naar het klooster van de zusters Clarissen dat daar gevestigd was. Toen Duivendrecht in de jaren zestig op
de schop ging, toen sneuvelde het klooster. En de Clarissen verhuisden naar elders. Van het
klooster rest ons in Duivendrecht nog een beeld.

Hier staan en zitten de zusters bij dat beeld. Het is het van Sint Michael dat ze na de oorlog
lieten maken om de Heer te danken voor het feit dat Hij Duivendrecht voor zoveel leed spaarde. Aan de voeten van Sint Michael zie je een draak – het kwaad – die hij overwonnen heeft.
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Het klooster werd geopend in 1926 naar een ontwerp van G. J. van Dijk. In 1968 werd het gesloopt
om plaats te maken voor de A 10. De zusters verhuisden naar een klooster in Babberich bij Zevenaar.
Toen het klooster gesloopt werd was er weinig belangstelling voor de heilige. Een bewoner van de
Kloosterstraat, de Heer Wisse, bewaarde het in zijn
tuin op nummer 59. In 2004 bood hij het de gemeente aan en werd het herplaatst. De driekantige
zuil waar Michael aanhangt is opgebouwd uit losse
stenen. Dat symboliseert de afbraak van het kloos-

ter.

Het Herdenkingsmonument
De zusters dankten de Heer. Maar was
dat wel helemaal terecht? Alleen al in de
Kloosterstraat woonden drie Joodse families die gedeporteerd werden. Van de familie Blog op nummer 25 keerde na de
oorlog 1 van de 37 familieleden terug.
Van de familie Stern op nummer 23 werden 3 leden gedeporteerd. Ze kwamen
niet terug. En van de familie Temmerson
op nummer 27 werd na de oorlog niets
meer vernomen.
En het waren niet de enige joodse oorlogsslachtoffers in het dorp.
Het herdenkingsmonument voor de oorlogsslachtoffers
van Duivendrecht gemaakt door Professor Wieger
Bruin, onthuld in 1950, vermeldt vijf namen. Geen
joodse slachtoffers. Vijf gefusilleerden in zo’n klein
dorpje vind ik geen goede
reden om een beeld van
Sint Michael te laten hakken.

Een soort van PS onderaan het monument gedenkt de overige
slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog en daarna gevallen zijn.
Inclusief de joodse denk ik dan maar.
Als je bij het Michaelsplein linksaf gaat kom je in de Begoniastraat.
Daar vind je het monument op de hoek met het Waddenland. Even
rechts om het Dorpshuis heen lopen. Maar daar heeft het niet altijd
gestaan. Eerst stond het aan het begin van de Rijksstraatweg
schuin tegenover het begin van de Kloosterstraat.
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De namen op het monument

n
Hendrik Abbink 1912 - 1945
Hendrik Abbink werkte bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Amsterdam
om zo aan uitzending naar Duitsland te ontkomen. Hij nam deel aan acties die bedoeld waren om uitzending van arbeiders naar Duitsland te
voorkomen. In januari 1945 weigerde hij arbeiders te registreren die in
Duitsland moesten gaan werken. Nadat het verzet ambtenaren had gedood die dat wel deden, werd hij met zestien anderen gearresteerd en
gefusilleerd. Hij ligt begraven op de Eerebegraafplaats in Bloemendaal.
Jan Martin Bakker 1919 - 1944
In de nacht van 21 op 22 juli 1944 plande de verzetsgroep van Jan Martin Bakker een overval op een politiepost aan de Stadionkade in Amsterdam. Nog voor de verzetsgroep het kantoor binnenviel, werd ze al opgemerkt door een agent en vervolgens gearresteerd. Ze werden allemaal
naar het hoofdkwartier van de SD in de toenmalige Euterpestraat gebracht en later naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Van
hieruit werden de verzetslieden naar Kamp Vught gebracht, waar ze op
4 augustus 1944 voor het vuurpeloton stierven.
Rijklof van der Ploeg 1924 - 1944
De rol van Rijklof van der Ploeg – bijnaam Taaf – wordt verderop uitgebreid beschreven.
Op zijn website1 beschrijft Kees de Laat de fusillade van Rijklof van der
Ploeg en Jan Martin Bakker die plaatsvond op 4 augustus 1944. Er werden die dag 10 veroordeelden gefusilleerd door een vuurpeloton. Er was
veel belangstelling van SS’ers die de terechtstelling als toeschouwer bijwoonden.

1

http://www.ansie.nl/kampvught.htm
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Johannes Robben 1896 – 19452
Johannes Robben werd in 1896 geboren in Oisterwijk. Hij werd
ervan verdacht dat hij illegaal materiaal in zijn bezit had. Na een
woordenwisseling hierover schoot een SS’er hem op 28 april
1945 dood bij de Duivendrechtse brug. Robben ligt begraven op
het Ereveld Loenen.
Pieter Jelle Trap 1918 – 1945
Pieter Trap werkte bij de ‘gemeentelijke arbeidsbeurs’ in Amsterdam. Regelmatig hielp hij mannen die niet in Duitsland tewerkgesteld wilden worden. Hij verschafte ze vervalste papieren en inlichtingen. In Duivendrecht trad hij op als koerier voor verschillende verzetsorganisaties. Toen het verzet negen ambtenaren van
die gemeentelijke arbeidsbeurs, die met de Duitsers samenwerkten, liquideerde werd hij gearresteerd en samen met negen andere ambtenaren aan de Amsteldijk gefusilleerd. Hij werd begraven
op de Erebegraafplaats Bloemendaal.

.
We lopen van het herdenkingsmonument terug naar de Kloosterstraat en vervolgen daar onze
tocht.

De Gaarkeukens
In de Kloosterstraat 15, links op de foto, was
de garage van W. Löwenstein gevestigd. En in
de oorlog een geheim wapendepot van het
verzet. Er was ook een vrachtwagen verborgen
die nooit ontdekt is in de oorlogsdagen.
Ernaast op nummer 17 was één van de drie
gaarkeukens gevestigd die het dorp rijk was.
De tweede was in het Paxgebouw achter in het
dorp bij de katholieke kerk. Rijksstraatweg 241.
Piet Slothouwer had daar de leiding. We vertellen later meer over hem. En de derde was in
de Cinetone filmstudio op de Duivendrechtse
kade. Daar kregen de schoolkinderen te eten.
De vader van An Klöpping – de Ruijter was commandant van de
Luchtbescherming in Duivendrecht. Hij had een drogisterij op
de Rijksstraatweg. Arie de Ruijter hield toezicht op de voedseluitdeling in de gaarkeuken in de Kloosterstraat.

2

Van Johannes Robben vond ik alleen een foto van zijn grafsteen op het Ereveld Loenen.
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Tante Buny

Kloosterstraat 84

Het woningblok hierboven werd kort voor de oorlog gebouwd.
Op nummer 84 woonde de familie Van den Beukel. Vader Arie
en moeder Hilligje. Het oudste kind Anneke werd in 1940 geboren. Daarna kwam Henk in 1942 en Joke in 1943.
Arie van den Beukel werkte sinds 1937 bij het abattoir van Amsterdam. Door zijn bedrijf op het abattoir in Amsterdam, waar
veel vleesgrossiers en andere mensen met een joodse achtergrond werkten. Hij had daar veel goede vrienden. Onder hen
Salomon Zaligman. In 1942 moesten alle joodse mensen weg
bij het abattoir. Daarna volgde hun deportatie naar Westerbork
en tenslotte naar een vernietigingskamp in Duitsland of Polen.
Eind 1942 begin 1943 werd Salomon Zaligman uit zijn huis gehaald en gedeporteerd. Er werd nooit meer iets van hem gehoord.
In april 1943 belde Vroukje Zaligman – Dwinger naar Arie van
den Beukel. Ze had ook een oproep gekregen om te vertrekken
en vroeg Arie of hij naar haar toe wilde komen om
afscheid te nemen. Arie ging meteen naar Krügerstraat waar ze woonde. Daar stond ze met twee
koffers, een rugzak en een mantel aan met de Jodenster erop. Bij het afscheid barstte Vroukje in
snikken uit.
Haar tranen grepen Arie zo aan, dat hij zijn tranen
ook niet kon bedwingen en zei: “Doe de rugzak af.
Laat de koffers maar staan. Haal de
ster van je mantel. Stap op tramlijn
Bonkaarten
9 en ga naar mijn huis in de Kloosterstraat …”
Ze kreeg later een vals persoonsbewijs op naam van Cornelia Buning. Ze bleef
al die oorlogsjaren bij de familie Van den Beukel wonen. Voor de kinderen was
ze sinds die tijd Tante Buny.
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Bij Van den Beukel in huis woonde ook Riek van Doorn.3 Ze was wat
verzwakt in de oorlog en woonde daar om aan te sterker. Riek was –
zeg maar – verloofd met Taaf van der Ploeg. Op het herdenkingsmonument staat hij vermeld als Rijklof van der Ploeg, maar zijn roepnaam was Taaf. Hij was een jonge vent van negentien jaar en actief
in het verzet. Hij haalde de bagage van Tante Buny uit de Krügerstraat en bracht die naar Duivendrecht. Taaf was tijdens de oorlog
student medicijnen maar hij besteedde de meeste tijd aan de verzetsorganisatie LO4 in Amsterdam. In eerste instantie bracht Taaf
vooral bonkaarten rond maar al snel raakte hij nauwer betrokken bij
het verzet. Er was een steeds grotere behoefte aan bonkaarten die
het verzet vooral kon verkrijgen door distributiekantoren te overvallen. De behoefte aan wapens groeide hierdoor. In de nacht van 21 op 22 juli 1944 nam Taaf
met Jan Martin Bakker deel aan een overval op een Amsterdams politiebureau om aan wapens
te komen. Vóór de overval plaats vond, werd de groep van vijf verzetsstrijders al door een
agent opgemerkt en werden ze gearresteerd. Op 24 juli 1944 kwam Taaf in Kamp Vught terecht als gevangene P1945. Op 4 augustus 1944 werd hij op de fusilladeplaats nabij het kamp
om het leven gebracht.5

Yad Vashemmedaille

Verloofde Riek van Doorn (rechts) met Nienke van der Ploeg, de
zus van Taaf.
In de hongerwinter kwam het bevel om dekens en winterkleding af te staan voor de Duitse soldaten. Het grote verstoppen
begon dus in Duivendrecht. Daarop kwamen er natuurlijk Duitse
huiszoekingen. Ook bij de familie Van den Beukel. En tante Buny? Die wist zich geen raad toen ze de Duitsers huis na huis
dichterbij zag komen. “Wat moet ik nu?” riep ze. Arie zei: “Doe
jij de afwas maar in de keuken. Jij bent mijn tante.” Tante Buny
overleefde de bezetting.

Voor hun moedige gedrag in de oorlog kreeg Hilligje van den Beukel in 2007 de Yad Vashem
medaille van de staat Israël uitgereikt.6
3

Later trok ook nog Meta Haenen, een buurvrouw, bij de familie Van den Beukel in.
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers
5
Tekst over Taaf is een bewerking van de website http://www.nmkampvught.nl
6
In 1953 bekrachtigde het Israëlische parlement de Wet Martelaren- en Heldenherdenking (Yad Vashem), die
Yad Vashem in Jerusalem de verantwoordelijkheid gaf onderscheidingen te geven en een monument op te
richten voor deze rechtvaardigen onder de volkeren die hun leven waagden om Joden te redden.
4
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De kop van de Kloosterstraat
De winkels in Duivendrecht in de tijd van de Tweede Wereldoorlog waren meestal verbouwde
woonhuizen. Dat was ook het geval met de drogisterij De Gaper van de heer en mevrouw De
Ruijter op de Rijksstraatweg 13, tegenover de Kloosterstraat. Waarom de drogisterij zo heette
is goed te zien aan de gaper die boven de deur hangt. In die tijd was een gaper een teken dat
daar een drogisterij gevestigd was. De gaper was een Moor, want de kruiden waarvan de medicijnen gemaakt werden kwamen uit Azië of Afrika. Ook zijn tulband verwees naar het Oosten. De gaper hield zijn mond open zodat een medicijn op zijn tong gelegd kon worden. En hij
keek vies omdat zo’n medicijn vaak bitter smaakte.
De Ruijter was een persoon van aanzien in
het dorp, die zich inzette voor het algemeen
belang. Ik noemde hem al als hoofd van de
luchtbeschermingsdienst en toezichthouder
van de gaarkeuken in de Kloosterstraat. Hij
was tevens commandant van de vrijwillige
brandweer van Duivendrecht. Op zijn huis
stond een sirene om de brandweerlieden op
te roepen om uit te rukken vanuit een kleine
kazerne aan de Molenkade.
In november 2013 hebben Ton de Zwart en
ik An Klöpping – de Ruijter en haar dochter
Lucie geïnterviewd, met name om de activiteiten op het gebied van het verzet in oorlogstijd in beeld te krijgen. Toen de oorlog
uitbrak was ik een baby; An was al acht jaar.
Ze heeft dus bewuste eigen herinneringen
aan die tijd. Achterin de zaak, achter schuifdeuren van glas, had De Ruijter zijn bureau
en een glastafel waarop hij met een glassnijder stukken glas op maat sneed, die de mensen bij hem kochten. Er stond ook wel eens
een stencilmachine. Daarop werd een illegaal
krantje gemaakt dat De Brug heette.
Er werd geluisterd naar Radio Londen. Of Radio Oranje. Niet zo eenvoudig om te doen, want
de Duitsers stoorden de uitzending. Radio’s hadden de mensen moeten inleveren. En wie dat
niet gedaan had wachtte een fikse straf als hij betrapt werd. Vijf jaar de gevangenis in en/of
een fikse geldboete.
Die glastafel werd ook gebruikt om er clandestien geslacht vlees op in stukken te verdelen. Die
stukken werden dan naar mensen die het nodig hadden gebracht. An heeft wel eens wapens
onder de snijtafel zien liggen.
Slagerij Kolk was links van De Gaper. Daar werd stiekem vee geslacht voordat De Ruijter het
verdeelde.
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Er waren vrij veel woningen omgebouwd tot winkel. Behalve de drogist en de slager was er
rechts van De Gaper een kapper: Sjakie Benafente. Op de hoek met de Berkenstraat was een
manufacturenzaak: Bouwman. En in de Berkenstraat had Lesto een winkel in ijzerwaren. Ze
verkochten bij Lesto eigenlijk van alles, maar wat je nodig had weer niet.

Tegenwoordig is de begroeiing wat weelderiger. En alle winkels zijn weer woonhuizen. Voor de
voormalige slagerij staat de kroningslinde, geplant in 1948 toen Koningin Juliana de troon besteeg.
Terug naar de foto van de drogisterij. Boven de gaper zie je een openstaand raam. Dat is het
raam van een in de oorlog belangrijk kamertje. Vandaaruit onderhield de illegaliteit contact
met Engeland. Met een zendinstallatie die bediend werd door Klaas Bossenbroek. We komen
nog over hem te spreken. Ook Piet Slothouwer was bijna dagelijks te vinden in de winkel van
De Ruijter. En Wim Smit uit de Berkenstraat. Arie de Ruijters winkel was een knooppunt van
illegale activiteit. Die activiteit heeft ook te maken met een overval door de illegaliteit op het
Paxgebouw waar een grote hoeveelheid geld van de Duitsers bewaard werd. Maar dat valt
buiten het bereik van de wandeling die ik beschrijf. Je kunt erover lezen in Speuren en Ontdekken Historisch Nieuwsblad van Ouder-Amstel. Mei 2015, nr. 110.
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De Berkenstraat
Wim en Bep Smit

We lopen de Berkenstraat in. Langs de voormalige winkel van Lesto.
Helemaal achteraan in de straat is een bovenwoning op nummer 16.
Daar woonden Wim en Bep Smit met hun kinderen Stanley en Moyia.
Wim, we zullen verder zijn verzetsnaam Bob gebruiken, en Bep waren goede kennissen van mijn ouders. Een vriendschap die kort na
de oorlog ontstond.
De informatie voor dit hoofdstuk komt van Moyia Clark – Smit, dochter van Bep en Bob die in Engeland woont. Haar eerste opmerking is
dezelfde als die van An Klöpping: Stanley en zij wisten eigenlijk niets
van de oorlogsactiviteiten van hun ouders. Pas toen jaren na de oorlog bij een verhuizing naar Aalsmeer op zolder verzetskrantjes tevoorschijn kwamen, hoorden ze ervan.
Die krantjes moesten worden rondgebracht. Bep stopte ze in de kinderwagen die een dubbele bodem had. Kinderen er bovenop en zo
wandelde ze door het dorp om de lectuur af te leveren.
Als er razzia’s van de Duitsers waren dan verstopte Bob zich op de
zolder. Hij was van een leeftijd die maakte dat hij in Duitsland moest
gaan werken als dwangarbeider. De zolder noemden ze Duitsland.
Als de soldaten het huis binnenkwamen en vroegen waar papa was,
dan zeiden die – naar waarheid – “In Duitsland”. En dan vertrokken
de speurders weer.
Er waren wapendroppings door de RAF in de Beemsterpolder. Die
plaats meen ik me te herinneren. Moyia bevestigt dat er droppings
waren en dat die wapens ook weer rondgebracht werden door vrouwen in kinderwagens. Het is waarschijnlijk dat de wapens die An als kind bij de snijtafel zag
liggen te maken hadden met deze droppings.
Bob deed dit soort dingen samen met zijn
neef Aart Helleman, die in de Kloosterstraat woonde. Ik heb gesproken met
Marja Helleman. Aart was niet spraakzaam over de oorlogstijd. Marja en haar
zus Irene weten van niks. Ook Klaas Bossenbroek was hierbij betrokken. Daar kom
ik nog op terug.
Moyia Clark Fred Kelpin met achterop Stanley
Op de zolder woonden twee joodse onSmit in 1946
Smit
derduikers. Op Dolle Dinsdag7 dachten ze
dat hun ellende voorbij was en vertrokken ze uit de Berkenstraat verkleed in jurken van Bep.
Ze werden gelukkig niet gesnapt en hebben na de oorlog nog een paar bezoekjes aan de Berkenstraat gebracht.
Na de bevrijding werkte Bob een poosje voor de POD, de politieke opsporingsdienst. Hij vond
het een rot job, schrijft Moyia me. We moesten als volk weer samenleven. Alleen de echte ver7

Dinsdag 5 september 1944. De mensen dachten dat het land elk moment bevrijd kon worden.
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raders verdienden straf. Meelopers niet. De POD moest ‘foute’ Nederlanders gedurende de
bezetting opsporen. Dat waren NSB’ers en leden van NSB organisaties. Verder SS’ers en mensen die vrijwillig in Duitse dienst getreden waren. Ook mensen die onderduikers – bij voorbeeld joden – verraden hadden moesten worden opgespoord.
Het spreekt vanzelf dat een POD-er zelf een ‘goede’ Nederlander diende te zijn. Bij Bob was dat wel in orde, vonden
de Binnenlandsche Strijdkrachten. Die oorlog had op ons,
kinderen, wel een overweldigende invloed overigens. Ik
herinner me dat ik achterop dat fietsje waar Stanley en ik
op zitten NBS geschreven had: Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten. Het schuurtje van Huiboom was door
Chris en Ton samen met vriendjes uit de buurt omgebouwd
tot een soort van ‘kazerne voor Canadezen’. Jantje Huiboom en ik waren te klein voor dit ernstige werk. En we
mochten niet meevaren op de vlotten van koekblikken die
‘De Canadezen uit de Huiboomkazerne’ bouwden om op de slootjes tussen de Plataanstraat en
de Venser te varen. Die blikken waren afkomstig van voedseldroppings. De foto van de vlotten
vond ik op internet. Die is niet in Duivendrecht gemaakt.
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Bob Smit werkte voor de oorlog al als elektrotechnicus bij de Kromhout
motorenfabriek in Amsterdam-Noord. Zijn vader was vroeg overleden. Hij
moest al op jonge leeftijd voor zijn twee jongere broertjes gaan zorgen.
Hij werkte eerst bij de Holland Amerika Lijn. Zijn dienstplicht vervulde hij
bij de Koninklijke Marine vanaf 1932. Daar leerde hij Morse en hoe je met
radio’s moest omgaan. Terwijl hij overdag bij Kromhout werkte maakte
hij ’s avonds zijn opleiding af.
Van zijn werkgever moest hij goed Engels leren want Kromhout werkte samen met een Engelse fabriek, een voorloper van British Leyland, waar hij later voor werkte. Bep en Bob waren
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echte anglofielen. Hun huwelijksreis in 1936 ging naar Colchester in Engeland waar vrienden
woonden. In 1939 gingen ze weer. De vrienden raadden hun aan om te blijven. De oorlog
stond voor de deur en in Engeland waren ze veilig. Maar dat wilden ze niet. Nadat Bob gepensioneerd was gingen ze op West-Mersea wonen. Een eiland in de buurt van Colchester.
In Aalsmeer werd een fabriek gebouwd die Leyland-Holland heette. Bob werd er directeur. Ze
gingen er ook wonen. In 1954. Tenslotte was hij
Europe manager van alle vestigingen van British
Leyland op het vasteland. In Nederland, België en
Denemarken. De fabriek in Aalsmeer werd te klein
en verhuisde naar Waddinxveen waar in de Carrosseriefabriek van Verheul bussen op een Leyland
chassis gebouwd werden met een opbouw ontworpen door Verheul.
Leylandbus met Verheulcarrosserie gebruikt
door Maarse en Kroon

De Populierstraat
We vervolgen onze wandeling door de Populierstraat. In de oorlogsjaren hield het dorp hier
op. Langs de Populierstraat liep een brede sloot en daarachter verbouwden de Duivendrechtenaren op kleine volkstuintjes groente en fruit. En tabak om sigaretten van te draaien. Die dingen waren in de handel niet meer te koop op het eind van de oorlog.
Op nummer 21 en 22 woonde beneden Opa en Oma Jansen en boven Joop Molenberg met
zijn vader en moeder. Ook Opa Jansen was actief met het verspreiden van illegale krantjes. Hij
liep niet met een kinderwagen maar werd geholpen door jongens van de school om De Brug te
verspreiden.
In het laatste huis voor de Plataanstraat woonden na de oorlog de Heer en Mevrouw van
Kleef. Zij waren joodse mensen en werden in de oorlogsjaren gedeporteerd. Maar ze keerden
na de oorlog als overlevenden van de holocaust terug naar Duivendrecht. Hun huisraad was
inmiddels verdwenen. Mevrouw van Kleef miste haar piano heel erg. Via het Beheers Instituut8
kreeg ze een piano uit van NSB’ers in beslag genomen huisraad.

8

Het BI was o.m. belast met het opsporen van de vermogens van tijdens de oorlog verdwenen personen, veelal
gedeporteerde of ondergedoken Joden.
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De Plataanstraat
Kinderhuis De Fuut
Op de hoek van de Populierstraat met de Plataanstraat staat wat later het Trappenhuis is gaan
heten. Die naam was ook al toepasselijk in de oorlogstijd. Beneden woonde toen Mevrouw
Trap met haar zoons en dochter.

Een van die zoons was Pieter Jelle Trap; die van het herdenkingsmonument. Hij woonde bij
zijn gescheiden moeder en deelde zijn salaris met haar. Ik herinner me verder Dik Trap en Ed
Trap. Ed kocht met zijn vrouw het hele huis en gaf er de naam Trappenhuis aan.
Dan was er een dochter die Betty heette en na de oorlog getrouwd was met ene Meneer de
Natté.
Als je bij de familie Trap moest wezen dan belde je aan bij de rechterdeur. De linker deur was
van het bovenhuis. Daar woonden de dames Anneke Koens en Hans Gijswijt. Ze dreven samen
een Kinderhuis voor weeskinderen of kinderen waarvan de ouders een beroep hadden waarbij
je moeilijk voor kinderen kon zorgen. De ouders van Dirk Jan werkten bij voorbeeld in een circus. Ik woonde als kind in de Plataanstraat en liep na
de oorlog samen met de kinderen naar de Christelijke
School van Meester Grimme op de Rijksstraatweg. Het
kinderhuis heette De Fuut . Een fuut is een watervogel
die haar kuikentjes op de rug vervoert. Die worden dus
goed verzorgd. Dat was de soort zorg die Anneke en
Hans ook aan kinderen wilden bieden. Maar ze deden
meer. Ton de Zwart heeft uitgezocht:
“Het onderduikverhaal dat ik heb gevonden speelde zich af in Plataanstraat 11 en 14. Het ging
om de joodse heer L. (zijn volledige naam weet ik niet) die in het Nieuw Israëlisch Weekblad
vertelde dat hij, zijn vrouw en zoontje op genoemde adressen de oorlog goed waren doorgekomen.” Op 9 april 1943 moesten ze vanuit hun woonplaats Deventer op eigen gelegenheid
met de trein naar Vught reizen om zich daar te melden voor internering. Dat deden ze niet. Op
tal van plaatsen zijn ze ondergedoken. Onder meer in Eindhoven. Hun zwarte haren verfden ze
blond. Tenslotte kwam Mevrouw L. in De Fuut terecht. Ze was in Eindhoven bijna betrapt bij
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het maken van valse persoonsbewijzen voor de illegaliteit. Ze wist te ontkomen. Meneer L.
woonde elders maar kwam af en toe op bezoek. Na Dolle Dinsdag (zie noot 4) was het te gevaarlijk om terug naar huis te reizen. Hij bleef als hulp in de huishouding in het kinderhuis wonen. En zo overleefden ze in Duivendrecht de holocaust.

De Familie Jonas

Dit is de Plataanstraat, nummer 5 en 7, zoals het er nu uitziet. Bij
het begin van de oorlog woonden op nummer 5, de bovenverdieping, de familie Jonas. Het was een groot bovenhuis. Boven de
verdieping die je op de foto ziet was er nog een verdieping.
De familie Jonas bestond uit joodse mensen. Paul en Rosa Jonas
waren de hoofdbewoners. Paul bezat samen met vrienden een
metaalsmelterij die eerst in Duivendrecht gevestigd was en later
in Amsterdam op het Prinseneiland 32 a. In de buurt van het
Haarlemmerplein. Wemeta heette die smelterij. Paul Jonas had
Arie de Ruijter – de drogist – aangeraden om zijn drogisterij in de
Lekstraat in Amsterdam op te geven en een drogisterij in Duivendrecht te beginnen. Een nieuwe wijk, een betere klantenkring.
Paul Jonas

Paul en Rosa hadden twee kinderen die in 1940 ook
in de Plataanstraat woonden: Hun dochter Edith
geboren in 1913 en hun zoon Erich geboren in
1915. Erich was in de oorlog getrouwd met Martha
Simons. Dat was kort voor hun vertrek uit Amsterdam naar Westerbork. De foto is hun verlovingsfoto.
Martha was de dochter van de Rabbijn, Julius Simons, en Veronika Simons – Mohl. Ze kwamen oorspronkelijk uit Keulen en vluchtten in 1938 na de
Kristallnacht naar Nederland.
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Edith trouwde in 1939 met Ludwig Cahn. Ludwig was een bakker
uit Keulen. In 1941/1942 volgde de gedwongen verhuizing van alle
bewoners naar Amsterdam. Op nummer 5 kwam de familie Roos te
wonen.
Paul en Rosa werden naar Westerbork gebracht en vandaar naar
Auschwitz. Daar werden ze om het leven gebracht. Erich en Martha
werden niet op transport gesteld maar bleven in Westerbork. Na de
oorlog keerden ze terug naar de Plataanstraat 5. Het is een klein
wonder dat op zo’n gering grondoppervlak in Duivendrecht zoveel
mensen de holocaust overleefden. Edith en Ludwig werden voor
zover ik weet wel naar Auschwitz getransporteerd. Ze overleefden
de hel. Ludwig kwam terug in battledress; hij was ingelijfd bij het
geallieerde leger maar nam spoedig daarna ontslag.
Erich werkte bij de metaalsmelterij Cufeniag op het Prinseneiland
die eigendom was Hermann Wallheimer. Mijn vader werkte ook
Edith Cahn - Jonas
nog een poosje bij dat bedrijf. Ludwig werkte ook op het Prinseneiland. Na zijn werk bij Wallheimer werkte Erich voor het bedrijf Oxyde dat in de De Lairessestraat gevestigd was. Toen Martha en hij naar de Verenigde Staten emigreerden werkte Erich
voor Oxyde op het hoofdkantoor in New York. Na een jaar of drie vertrokken ze naar Californië. Daar werd hun dochter Vivian geboren.
Edith en Ludwig kregen ook een kind. Toen ze na de oorlog nog in Duivendrecht woonden.
Het was een jongetje dat in het dagelijkse doen Pompeltje genoemd werd. In de administratie
van de gemeente Ouder-Amstel heette hij echter Leo Paul Johnny Cahn.

Op de linker foto zit Pompeltje in zijn wandelwagentje. De foto is – let op de tuinmuurtjes – in
de Plataanstraat gemaakt. Op de rechterfoto staat Ludwig Cahn, zo te zien niet veel later, met
zijn zoon samen op de foto. Dit keer duidelijk niet in de Plataanstraat. Na een kort verblijf in
de Deurloostraat 90 - 1 in Amsterdam emigreren ze allemaal naar de USA. In 1947. In het begin schreven mijn ouders en zij nog brieven aan elkaar. Maar dat verwaterde. Erich Jonas
overleed in 1973 in San Francisco en Ludwig Cahn in 2005 in New Jersey.9 Edith overleed al
snel. In 1952 in New York toen ze nog geen veertig jaar oud was. Ludwig keerde voor een
korte periode terug naar Nederland waar hij voor Oxyde werkte. En hij hertrouwde met Anne
Wolf die oorspronkelijk uit Aken kwam. Martha overleed in 2012 in Encinitas, California.
9

Veel van deze feiten zijn boven water gebracht door speurwerk van Ton de Zwart en Ruud Siekerman en door
intensief speurwerk dat Myriam Daru uit Amsterdam verricht heeft.
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Johnny Cahn vervulde zijn dienstplicht in Vietnam in 1969. In 2016 plaatste hij zijn herinneringen op YouTube. Herinneringen aan een tijd waarin veel mensen onnodig het leven lieten.
Door de achtergrondmuziek van Leonard Bernstein bij de diashow krijgt het geheel iets onwezenlijks voor mij.
https://www.youtube.com/channel/UCPPOIKCgBupzHvsVOlEb5Wg

Johnny is lid van Sar-El, een vrijwilligersorganisatie die in Israël werkt. Hij beschrijft die werkzaamheden in een artikel op de website van Sar-El. De foto is uit 2013. Hij draagt het uniform
van de organisatie en is aan het werk in Israël.

http://www.sar-el.org/personal_stories/3499/#more-3499
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De Familie Kelpin
Mijn vader en moeder trouwden in 1934 en gingen in Duivendrecht wonen in wat toen nog de Venserstraat heette. Op
nummer 7. Tegenwoordig heet de Venserstraat de Plataanstraat. Op de foto staat de trotse heer des huizes voor de
deur. De bovenverdieping is nog te huur. Op deze foto is de
bovenste verdieping van nummer 5 goed te zien. Hij bestaat
uit twee etages.
Vijf jaar later werd ik geboren en niet lang daarna begon de
Tweede Wereldoorlog, de tijd die ik in dit artikel aan de orde
stel. Ik ga hier een paar dingen beschrijven die typerend waren voor ons leven in oorlogstijd.
Onderduiken in eigen huis

In de loop van de oorlog werd vader opgeroepen om zich te
melden voor de Arbeitseinsatz. Dat betekende werken in
Duitsland. Daar had hij geen trek in en hij besloot dus om
niet te gaan. Dat betekende dat hij zich verstoppen moest als
de Duitsers razzia’s organiseerden, waarbij mannen van de leeftijd die in Duitsland moesten
werken en niet gegaan waren, werden opgepakt en alsnog naar de Heimat gestuurd werden.
Bob Smit verstopte zich dan in zijn ‘Duitsland’. Dat kon bij ons niet, want we hadden geen zolder. En geen kelder. Er was wel een mogelijkheid om je achter de schoorsteen te verstoppen.
Dat deed vader en dat deden de jongen van de buren, Dick en Aart van der Mheen, ook. Ze
hadden daar zelfs een po voor als het een lange zit dreigde te worden. En als ze honger kregen schoof moeder pannenkoeken door een spleet tussen de schuifdeuren die de voorkamer
van de achterkamer scheidden.

.
Op de foto zie je ons gezin zoals het er uitzag in de
oorlog. Vader, moeder en ik. Mijn zusje werd na de
oorlog geboren.
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Ik heb al beschreven hoe door naar de verboden radio
te luisteren krantjes gemaakt werden waarin het beluisterde nieuws werd opgeschreven. Maar je kon natuurlijk ook zelf naar je verstopte radio luisteren. Toen na
de bevrijding van het Zuidelijk deel van Nederland in
het Noorden geen elektriciteit meer was, werd dat lastiger. Maar er was in de Plataanstraat toch nog een
mogelijkheid. Buurman Huiboom van de Plataanstraat 3
werkte bij het Provinciaal Elektriciteit Net (PEN). Hij had
wel stroom en gooide een snoertje uit via de achtertuinen naar nummer zeven. Daar kwamen de buren bijeen
om stiekem naar de radio te luisteren. Door de achtertuin kon je bij ons
naar binnen lopen zonder erg op te vallen. Ze luisterden naar Radio
Oranje of de BBC. Koningin Wilhelmina sprak een aantal keren haar volk
toe via Radio Oranje en ministers uit het kabinet Gerbrandy deden hetzelfde. Je kon ook naar de BBC luisteren, maar Engels verstaan en spreken was nog niet aan velen gegeven. Premier Gerbrandy bezocht de
Engelse eerste minister Winston Churchill en begroette hem met een
welgemeend “Goodbye”, waarna Churchill droogjes opmerkte dat dit de
kortste audiëntie was die hij ooit verleend had. Het was dus maar goed
dat De Brug Bob Smit had, voor wie Engels spreken en ernaar luisteren
geen probleem was.
Mijn Opa was elektricien en hij ging een uurtje aan de slag in de meterkast van ons huis. Toen
had de familie Kelpin – net als Huiboom – elektriciteit en was het snoertje overbodig. Maar dat
vertelden vader en moeder niet aan Huiboom, die ook kwam luisteren naar de radio. Tot hij
argwaan kreeg en een spanningzoeker meenam die hij naast de deur van mijn slaapkamer in
het stopcontact stak. Ik werd wakker van een luid “Go-go-go-godverdomme.”: Het lampje van
de spanningsmeter brandde vrolijk.
Eten in de Hongerwinter

De winter 1944/1945 was een flink koude. In Noord-Nederland kwamen geen
kolen meer aan uit het al bevrijde Limburg. Koken en het huis verwarmen
moest op hout. Vaak met behulp van kleine kacheltjes, de zogenaamde
noodkacheltjes. Als iedereen hout moest stoken dan was er veel hout nodig.
En dat was er niet. In Amsterdam werden de huizen in de jodenbuurt, die nu
leeg stonden, gesloopt door omwonenden. Houten vloeren eruit. Vloerbalken
eruit. Maar ook in andere huizen werd gesloopt wat overbodig was. Het toilet
van mijn Opa en Oma op de Brouwersgracht had twee massief eikenhouten
deuren. Opa dacht dat een wel genoeg was en maakte kachelhoutjes van de
andere. In Duivendrecht stonden hoge populieren langs het paadje achter de tuinen. Ook daar
ging de bijl in.
Op 17 september 1944 riep de Nederlandse regering in Londen op tot een algemene spoorwegstaking waaraan 30.000 spoorwegmensen gehoor gaven. Er reed geen trein meer. De staking zou tot aan de bevrijding duren. Onder de spoorrails lag hout zat. Bielsen! De Duivendrechtenaren begonnen ’s nachts die bielsen onder de rails vandaan te slopen en ze door de
sneeuw naar huis te slepen. Daar moest je niet bij gesnapt worden door de landwacht want
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dan was je je bielsen kwijt. In de achtertuintjes werden de bielsen tot brandhout gezaagd en
gehakt.

Het gezaagde hout moest zo zuinig mogelijk gebruikt worden. Als het hout op was, dan zat je in
de kou en kon je geen eten koken. Als er al eten
was om te koken. Het hout van de bielsen was
zwaar geteerd. Het veroorzaakte veel roet in de
schoorsteen. Die moest dan geveegd worden. Ik
herinner me de keer dat buurjongen Aart op het
dak stond om de schoorsteen van de keuken te
vegen. Vader stond in de keuken en hield een juten zak onder de schoorsteenopening om het
roet op te vangen. Maar er kwam niets. Hij liep een naar buiten om te kijken hoe ver Aart was
met het vegen. Die had net het goede gat gevonden en liet een stoffer aan een touw vrolijk
op en neer gaan. Het roet kwam in dichte wolken uit de keuken!
Als er hout is en er is een kacheltje om op te
koken, dan rest de vraag wat er gekookt gaat
worden. Wij aten allereerst suikerbieten. Daar
kon je stroop van koken en moeder had een
goede vaardigheid ontwikkeld in het bakken van
koeken van suikerbietenpulp.
De buurjongens beweerden dat het vlees in de
lucht vloog. Het hoefde alleen nog maar gevangen te worden. Daarvoor was allereerst een
kolenzeef nodig, die met een stokje schuin op
de grond gezet kon worden. Onder deze schuine
zeef strooide vader wat tarwekorrels uit een
zakje waar we heel zuinig mee omsprongen. Af
en toe werden er wat van die korrels in de koffiemolen gemalen en dan werden er van het
meel tarwekoekjes gebakken. Maar nu was het
lokaas voor spreeuwen; het vlees dat in de lucht vloog.
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Aan het stokje maakte vader een touw vast en vanachter de keukendeur wachtte hij met het
touw in de hand tot de spreeuwen onder de kolenzeef zaten om de graankorrels op te pikken.
Trek maar aan het touwtje en daar zaten ze gevangen onder de zeef. Verdere details laat ik
maar aan de verbeelding van de lezer over. Tenslotte maakte moeder spreeuwensoep van het
vlees. Die spreeuwen waren ook slachtoffer van de hongerwinter. Veel vlees zat er dus niet op
hun botjes.
Er was nog een manier om aan vlees te komen. Van mijn Opa had ik twee konijntjes gekregen. Om ze lekker te eten te geven ging ik weegbree voor ze steken bij de Rijksstraatweg. Ze
kregen een mooi hok in de schuur. En met Kerst gingen ze de pan in. In Maastricht is Knien
met Proumen 10 een specialiteit. Ik heb het nog nooit gegeten.
Der Feind hört mit

Het klinkt allemaal vrij romantisch, dat gezinsleven in de hongerwinter. Het
heeft wel iets van gezellig kamperen in je eigen keuken. Maar alles stond ook
in het teken van gevaar. Verzetswerk kon je het leven kosten. Als je naar Radio Oranje luisterde en je werd ontdekt dan wachtte de gevangenis. In de
buurt waardoor we wandelen gebeurde het allemaal. En steeds was er de
kans dat je verraden werd door een NSB’er, een SS’er of een Landwachter. Op de route die we
lopen woonden er minstens vijf. Niet iedereen was vaderlandslievend.

De Rijksstraatweg
De Familie Hauber
We zijn op de Rijksstraatweg aangekomen en lopen terug in de richting
van de brug. Maar voor die tijd kijken we nog even naar het huis rechts
op de hoek. Daar woonde de familie Hauber. Dat waren transporteurs
en verhuizers. Ik herinner me vrachtwagens met gepekelde koeienhuiden erop. De eerste auto die ze na de oorlog kochten was een splinternieuwe Kromhout. Bij de fabriek waar Oom Bob werkte. Hij ging zelf
afrekenen en werd contant betaald.

Piet (Roef) Slothouwer
Op de Rijksstraatweg 63 woonde Piet Slothouwer met zijn moeder Lucia
Slothouwer. Bij het uitbreken van de oorlog was zijn vader overleden.
Zijn verzetsnaam was Roef en zo zal ik hem in dit stuk noemen: Oom
Roef, een goede kennis van mijn ouders. Net als Tante Bep en Oom Bob
Smit. Na de oorlog trouwde Oom Roef met tante Rietje Slothouwer – de
Hoogd.
We kwamen Oom Roef al tegen als iemand die vaak te vinden was in de
drogisterij van Arie de Ruijter. Een knooppunt van illegale activiteit
noemde ik de winkel van De Ruijter. Hij is de feitelijke aanleiding van dit
artikel.
10

Konijn met pruimen.
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Na tante Rietje woonden Ton de Zwart en Sylvia Reinold op dit adres. Toen ze hun woning
gingen verbouwen stuitten ze op de vliering van het huis op voorwerpen die erop wezen dat
daar in oorlogstijd onderduikers gezeten moesten hebben. Hoe dat precies zat is Ton toen
gaan uitzoeken. Oom Roef was 47 jaar bij het uitbreken van de oorlog. Hij hoefde niet naar
Duitsland om daar te werken. Van hem kan de schuilplaats op de vliering dus niet zijn. Maar
van wie dan wel? Dat is niet meer na te gaan. Oom Roef was gymnastiekleraar. Na het einde
van de oorlog werd hij consulent en tenslotte inspecteur lichamelijke opvoeding bij de Rijksinspectie voor het Onderwijs in Amsterdam. Daarnaast was hij een van de oprichters van Gymnastiek Vereniging Amsterdam Zuid.
Eerder heb ik de drie gaarkeukens vermeld, met Arie de Ruijter als toezichthouder in de Kloosterstraat. Oom Roef hield toezicht op de gaarkeuken in het Paxgebouw aan de Rijksstraatweg.
Oom Roef en tante Rietje hadden geen kinderen. Het is daarom bij hen wat lastiger om aan
gegevens te komen over het handelen van Oom Roef in de oorlogsdagen. We missen de dochter, die Bep en Bob Smit wel hadden, om aan gegevens te komen. Ik weet uit eigen ervaring
meer van Roef en Rietje uit de tijd na de oorlog.
Evenals die van Bob Smit moet de reputatie van Roef Slothouwer als ‘volkomen betrouwbaar’ geboekstaafd geweest
zijn. Want hij werd Commandant van het Korps Gezagstroepen, een nieuwe naam voor de Binnenlandsche Strijdkrachten, en dus van Fort Bijlmer aan het eind van de
Rijksstraatweg. Mijn vader was zijn plaatsvervanger. Vader
deed dit overigens maar gedurende een korte tijd. Het leven als militair paste niet zo goed bij hem. Hij was niet
eens in dienst geweest want hij had een oudere broer die
gediend had. Dat was in die tijd genoeg. Maar Oom Roef
voelde zich er als een vis in het water in zijn rol als militair.
Het fort maakte deel uit van een verdedigingsring om de
stad Amsterdam die de Stelling van Amsterdam heette. Er
lag een gracht omheen. Toen die stelling zijn militaire betekenis verloor is het fort afgebroken. Architectonisch was
het fort niet van betekenis.
Na de oorlog werden er enige tijd NSB’ers uit het dorp gedetineerd. Later werden er zelfs veroordeelden terechtgesteld, die wegens landverraad ter dood veroordeeld waren. Maar dat waren geen Duivendrechtenaren. De Binnenlandsche Strijdkrachten droegen aanvankelijk een
geïmproviseerd uniform:
een blauwe overal en
een band om de arm met
Oranje erop. Een helm
en een Engelse stengun
en klaar was Kees.
Toen ze Gezagstroepen
werden zag het er wat
professioneler uit.
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Op de foto staan de gezagstroepen die een reisje
naar Neurenberg maken.
Oom Roef links met officierspet. Professioneler,
dat wel. Maar het geheel heeft toch ook een vrij
groot Dad’s Army gehalte, zo te zien.
Oom Roef belandde na zijn tijd als Commandant
tenslotte in de dorpspolitiek als gemeenteraadslid
van een lokale partij. In die raad zat hij samen
met Arie van den Beukel.

Kruidenier Wierdsma
We lopen verder in de richting van de Duivendrechtse brug. Op de hoek van de Rijksstraatweg
met de Burgemeester van Damstraat (nummer 47) is een klein en niet opvallend woonhuis te
zien aan de linkerkant van de Van Damstraat. Hier was vroeger de kruidenierswinkel van de
Familie Wierdsma gevestigd. Ook hier een tot winkel verbouwd woonhuis.

De winkel van Wierdsma was aangesloten bij de Centra. De zoons op de foto waren Theo en
Bertus. Bertus was gedurende lange tijd nog een vraagbaak voor dingen van vroeger in Duivendrecht. Van hem weet ik bij voorbeeld dat de Familie Jonas uit de Plataanstraat toen hun
deportatie aanstaande was dingen bij Wierdsma in bewaring gaf tot ze weer terug zouden
komen. Je geeft je spullen niet aan zomaar iemand; de Wierdsma’s waren betrouwbare Duivendrechtenaren.
Bertus nam de winkel van zijn ouders over. Hij reed daarvoor al met een bakfiets de boodschappen rond. Strak in de blanke lak, die bakfiets, met het logo van de Centra erop.
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Klaas en Clarie Bossenbroek
Even verderop op de Rijksstraatweg op nummer 29, schuin boven waar vroeger de melkwinkel van Van der Vaart gevestigd
was, woonden weer kennissen uit de oorlogstijd van mijn ouders: Klaas en Clarie Bossenbroek. Ik noemde Klaas al bij de
bespreking van Arie de Ruijter. Voor hem geen oorlogsnaam.
Hij had net als Oom Bob Smit bij de Marine gediend en was
betrokken bij het bedienen van de zender die berichten naar
Engeland stuurde en berichten ten behoeve van het verzet ontving. Hij moet bij wapendroppings betrokken zijn geweest. Op
een nacht – de oorlog liep ten einde – hoorden zijn buren ’s
nachts ineens geweervuur. Het was Oom Klaas die even een
stengun uitprobeerde. En ja hoor, die werkte perfect.
Klaas Bossenbroek was opgeleid als onderwijzer op een gereformeerde kweekschool. Hij werkte bij een gereformeerde lagere school in de Fraunhoferstraat in de Watergraafsmeer. Een
modern onderwijzer, die de principes aanschouwelijkheid en beleving strikt toepaste. Met zijn
leerlingen bouwde hij een kippenhok op de speelplaats van de school. Ook op een andere manier bracht hij het boerenleven in de klas. Op het abattoir kreeg hij een koeienschedel die hij
in school uitkookte om met de schedel te kunnen laten zien hoe een koe herkauwt. Dat stonk
niet weinig, dat uitkoken.
Oom Klaas ging net als Oom Roef al gedaan had een MO-Akte halen. Pedagogiek in zijn geval.
Maar hij belandde in de politiek en werd burgemeester van Urk en tenslotte van Genemuiden.

Bronnen:
Personen:
Henk van den Beukel
Moyia Clark – Smit
Myriam Daru
Paul Gabler
An Klöpping – De Ruijter
Riek Pos – Grimme †
Ruud Siekerman
Bertus Wierdsma
Ton de Zwart
Periodieken:

Oud-Duivendrechtse Saecken
•
•

november 2004
april 2005

http://www.duivendrechtdestijds.nl
Bedrijvig Duivendrecht
Engel(en) voor Duivendrecht

Speuren en Ontdekken
•
•

mei 2015. 110
april 2016. 113

Duivendrecht in de Tweede Wereldoorlog 1940 – 1945
Verzetsmensen in Duivendrecht
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Websites:
Dia’s over Vietnam 1969
van Johnny Cahn

https://www.youtube.com/channel/UCPPOIKCgBupzHvsVOlEb5Wg

Artikel op de website van Sar-El
van de hand van Johnny Cahn http://www.sar-el.org/personal_stories/3499/#more-3499
Artikel op de website Bevrijdingsportretten over Erich en Martha
Jonas
http://bevrijdingsportretten.nl/portret/erich-martha-jonas
Lezing:

Mijn Duivendrecht
Fred Kelpin

17 maart 2016 in het Dorpshuis te Duivendrecht
Voor de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
te Ouder-Amstel.
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