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Bloeme Korper-Nebbig
Amsterdam, 25 jul 1908 – Sobibor, 21 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 34 jaar
Vrolikstraat 279-III

Esther Beugeltas-Matteman
Amsterdam, 31 mrt 1886 – Sobibor, 21 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 57 jaar
Iepenweg 9-I

Marcus Louis Franken
Amsterdam, 21 aug 1923 – Dachau, 23 apr1945
Bereikte de leeftijd van 21 jaar
Beroep: monteur
Eerste Oosterparkstraat 139-I

Selma Pach
Amsterdam, 4 okt 1929 – Sobibor, 2 jul 1943
Bereikte de leeftijd van 13 jaar
Vrolikstraat 261-III

Hanna Brandon Bravo-de Vries
Amersfoort, 30 jan1872 – Auschwitz, 28 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 70 jaar
Tweede Oosterparkstraat 11-I

Abraham Coster
Amsterdam, 29 dec 1893 –  
Midden-Europa, 31 mrt 1943
Bereikte de leeftijd van 49 jaar
Beroep: sigarenmaker
Eerste Oosterparkstraat 169-huis

Meijer Engelschman
Amsterdam, 12 mrt 1942 – Auschwitz, 19 okt 1942
Bereikte de leeftijd van 7 maanden
Vrolikstraat 54-III

Simon Blits
Amsterdam, 7 jun 1895 – Auschwitz, 28 feb 1945
Bereikte de leeftijd van 49 jaar
Beroep: kapper
Vrolikstraat 3-huis

Ruben Blitz
Amsterdam, 25 jan 1917 – Sobibor, 23 jul 1943
Bereikte de leeftijd van 26 jaar
Beroep: vleesroker en –zouter
Vrolikstraat 32-huis

Israel Koopman
Zwolle, 23 apr 1886 – Auschwitz, 3 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 56 jaar
Beroep: grondwerker
Vrolikstraat 32-I
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VOORWOORD NAMEN EN NUMMERS 7

Als je op het Kastanjeplein loopt, dan zie je mooi 
verzorgde huizen, met midden op het plein een 
kunstwerk dat volstrekt duidelijk maakt dat het echt 
het Kastanjeplein is. Maar de onbevangen wandelaar 
heeft natuurlijk geen idee wat zich in het verleden 
allemaal op het plein heeft afgespeeld. Geen idee 
wie daar vroeger gewoond hebben. Geen idee dat de 
welvaart die nu van het plein afstraalt, relatief nieuw is. 
Geen idee dat het hier, nog niet eens zo lang geleden, 
wemelde van de kraakpanden.

Geen idee dat het plein en de omringende straten 
in de eerste helft van de vorige eeuw zoveel Joodse 
bewoners kenden. Als je je dat realiseert, dan kun je 
proberen je een voorstelling te maken van de drama’s 
die zich in deze buurt in de eerste helft van de jaren 
veertig hebben afgespeeld. De meeste bewoners zijn 
weggevoerd. Hele families - om nooit meer terug te 
komen. Wie waren zij? Wat weten wij van hen? Heel 
weinig, juist omdat vaak hele families zijn wegge-
vaagd.

Daarom is het idee van Ida van der Lee om deze 
bewoners bij de jaarlijkse herdenking van de verschrik-
kingen van de Tweede Wereldoorlog als het ware thuis 
te brengen, zo prachtig. Over de manier waarop dat 
gebeurt, is heel goed nagedacht - het wordt in dit 
boekje heel precies verteld.

Tweemaal ben ik aanwezig geweest op 4 mei. De 
eerste keer heb ik Jonas Salomon van der Zijl thuis-
gebracht. Hij woonde ongeveer op de plek waar nu 
mijn zoon woont. De tweede keer was vorig jaar, 
bij de herdenking die noodgedwongen niet op het 
Kastanjeplein plaatsvond, maar op Pampus. De twee 
minuten oorverdovende stilte aldaar waren om nooit 
te vergeten.

De Tweede Wereldoorlog is bijna een mensenleven 
geleden, en maakt door dat verloop van tijd steeds 
minder deel uit van het heden, en is steeds meer 
geschiedenis. Het vraagt van ons om na te denken 
over nieuwe vormen van herdenken. Het indringende 
project Namen en Nummers is zo’n nieuwe vorm. Ik 
weet zeker dat het ook op andere plaatsen in ons land 
zijn werking zal hebben, want, zoals het oude Joodse 
gezegde luidt: ’Je bent pas dood, als je naam niet 
meer genoemd wordt.‘

Job Cohen       
Voorzitter Amsterdams 4 en 5 mei comité   
 

‘Je bent pas dood
als je naam niet meer 

genoemd wordt’

Het Kastanjeplein, maart 2021, 

kunstwerk Kastanje door ontwerpers Handle with Care. 



Simon Overste
Abcoude, 22 jul 1868 – Sobibor, 26 mrt 1943
Bereikte de leeftijd van 74 jaar
Eerste Oosterparkstraat 175-I

Rachel Rood
Amsterdam, 11 jan 1884 – Auschwitz, 27 nov 1942 
Bereikte de leeftijd van 58 jaar 
Vrolikstraat 323-I

Esther Premselaar
Amsterdam, 25 mrt 1927 – Sobibor, 5 mrt 1943
Bereikte de leeftijd van 15 jaar
Beroep: scholier
Vrolikstraat 247-huis

Eva Cohenno-Sons
Amsterdam, 8 jan 1889 – Sobibor, 20 mrt 1943 
Bereikte de leeftijd van 54 jaar 
Eerste Oosterparkstraat 162-huis

Nachman Laizor Edelsztejn
Warschau, 26 mei 1908 – Auschwitz, 28 feb 1943
Bereikte de leeftijd van 34 jaar
Beroep: kleermaker
Vrolikstraat 277-III

Maurice Pach
Amsterdam, 16 jun 1925 – Auschwitz, 31 aug 1944
Bereikte de leeftijd van 19 jaar
Vrolikstraat 261-III

Abraham van Rooijen
Amsterdam, 21 okt 1892 – Auschwitz, 27 aug 1943
Bereikte de leeftijd van 50 jaar
Beroep: pakknecht
Vrolikstraat 66-I

Reintje Stodel-Haag 
Amsterdam, 3 aug 1912 – Auschwitz, 22 okt 1943
Bereikte de leeftijd van 31 jaar 
Vrolikstraat 197-III, Amsterdam

Mietje Dingsdag
Amsterdam, 5 okt 1934 – Auschwitz, 24 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 7 jaar
Vrolikstraat 283-huis

Abraham Jacobs
Amsterdam, 30 mrt 1916 – Sobibor, 16 juni 1943
Bereikte de leeftijd van 27 jaar
Beroep: magazijnbediende
Eerste Oosterparkstraat 167-III
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In 2012 maak ik dan eindelijk een start met de uitvoe-
ring van mijn idee een herdenkingsritueel te ontwer-
pen voor de weggevoerde Joden uit mijn buurt. Een 
buurjongen wees mij eerder op de site Joodsmonu
ment.nl. Zo kwam ik erachter dat in mijn woning – Vro-
likstraat 281-III – een ouder echtpaar had gewoond: 
Eliazer Bas en Naatje Bas-Peperwortel. Beiden waren 
in de tachtig toen ze vermoord werden in Auschwitz. 
De site toont onder meer de inboedellijst van hun wo-
ning, met akelige nauwkeurigheid opgesteld. Je kunt 
je er de woning zo mee voor de geest halen.
Het idee dat er zoveel joden uit onze buurt zijn weg-
gevoerd en dat maar zo weinig mensen hier weet van 
hebben, laat me niet los. Ik wil iets doen.

Er komt een herinnering bij me boven. Tijdens een be-
zoek aan Zuid-Afrika kom ik in Kaapstad op een stra-
tenexpositie in een kerkje in District Six. De tentoon-
stelling laat zien hoe tijdens de apartheid de zwarten 
verdreven werden uit hun buurt in hartje Kaapstad. 
Het was de bedoeling om daar een witte wijk van te 
maken, maar er kleefde zoveel bloed aan dat idee dat 
men niet meer durfde te bouwen. District Six wordt 
wasteland in de stad, en aan de rand ervan ligt het 
kerkje waar de expositie te zien is. Op de vloer van de 
kerk ligt een zeil met daarop de plattegrond van de 
weggevaagde buurt. Oud-bewoners hebben herinne-
ringen geschreven bij het adres waar ze woonden. Het 
emotioneert me hevig.

Het wordt de inspiratiebron voor Namen en Nummers: 
een plattegrond waarin de namen van de slachtoffers 
een plek krijgen.

De ontwikkeling van 
het herdenkingsritueel 

De totstandkoming van Namen en Nummers
op het Kastanjeplein

Ida van der Lee

Joodsmonument.nl
Joodsmonument.nl is een online monument voor de 
meer dan 104.000 Nederlandse Joden die werden 
vervolgd en de Holocaust niet overleefden. Initiatief-
nemer was emeritus hoogleraar Isaac Lipschits (1930-
2008). Hij wilde de slachtoffers uit de anonimiteit 
halen door elk van hen in beeld te brengen, met alles 
wat er over hen bekend is.
In 2005 ging de eerste versie online. In de loop der ja-
ren zijn tienduizenden aanvullingen gedaan, door de 
redactie en door het publiek. De informatie, hoe frag-
mentarisch soms ook, zorgt ervoor dat de mannen, 
vrouwen en kinderen die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werden vermoord, niet vergeten worden.
Joodsmonument.nl wil de herinnering aan Joden in 
Nederland die de tijdens de Shoa zijn omgebracht 
levend houden en alle nabestaanden in staat stellen 
hun wortels te zoeken. 
De site is nooit af. Bezoekers, historici en nabestaan-
den voorzien de site voortdurend van aanvullingen. 
Een ieder kan zijn of haar tekst, foto’s, adressen, fami-
lierelaties, informatie over Stolpersteine of verwijzin-
gen naar andere websites bij slachtoffers plaatsen.
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Oosterpark- en Transvaalbuurt
De Amsterdamse Oosterparkbuurt ligt in stadsdeel Oost en 
werd aan het eind van de 19e eeuw aangelegd. Stedenbouw-
kundige J. Kalff tekende in 1876 voor de Oosterparkbuurt en 
de andere wijken. In 1886 werd begonnen met de naamgever 
van de buurt: het Oosterpark, naar ontwerp van Leonard 
Springer. Waar tot 1926 in een hoek de (oude) Oosterbegraaf-
plaats lag, werd het Koloniaal Instituut gebouwd, het latere 
Tropenmuseum. Aan het Oosterpark kwam de uitbreiding 
van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, wat met de Bonifati-
uskerk een aanzuigende werking had op katholieken die zich 
er vestigden, vooral rond het Kastanjeplein. De buurt was 
overwegend rooms-katholiek. Maar ook veel arme Joden uit 
de verpauperde binnenstad streken er neer. Vooral in en

rond de Vrolikstraat en de Blasiusstraat kwamen veel Joden 
te wonen. Niet zelden waren het handwerkers of stonden ze 
met hun handelswaren op de markt. In de Oosterparkbuurt 
werden veel Joden uit hun huizen gehaald tijdens razzia’s. 
In de hongerwinter (1944-1945) werden veel leeggehaalde 
woningen geplunderd omwille van brandhout.
De Transvaalbuurt ligt ten oosten van de Oosterparkbuurt, 
gescheiden door een spoordijk. Voor de oorlog was het de 
meest Joodse wijk; zo’n 70% van inwoners was Joods. Door 
de ligging, tussen de spoordijk, de Ringvaart en een relatief 
klein stuk van de Linnaeusstraat was het een soort fuik, 
waardoor het voor de bezetter makkelijk was om er razzia’s 
te houden.

 Kaart Amsterdam 1940, Oosterpark- en Transvaalbuurt. De witte stippellijn geeft de plattegrond aan van Namen en Nummers.
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Het Kastanjeplein lijkt me een mooie plek voor zo’n 
plattegrond. We beginnen klein - het ritueel bestaat 
de eerste keer uit vier stappen, maar breidt zich elk 
jaar uit. In het begin werk ik met tien kunstenaars - ze-
ven jaar later eindig ik met vijfenzeventig vrijwilligers. 
Vele bezoekers maken een naambordje en zijn diep 
geraakt. Namen en Nummers bestaat van meet af aan 
uit een dagprogramma met het ritueel en avondpro-
gramma met zang en twee minuten stilte.

Het dagprogramma groeit uit naar acht stappen of 
‘Stations’ waarin deelnemers in de ‘rituele tijd’ stap-
pen, een naam kiezen, een naambordje maken, 
de terugreis maken en uiteindelijk het slachtoffer 
symbolisch ‘terug naar huis brengen’. Dit doen 
ze door hardop de naam uit te spreken en het 
naambordje in het stratenmonument te plaatsen. 
Na een kopje thee is er nog ‘de Hoogste Tijd’ 
om weer in de kloktijd terug te keren. Met het 
avondprogramma wordt geëxperimenteerd. Ten-
slotte blijken zang en klank het beste te werken.

inrichting van het plein
Het Kastanjeplein doet zijn naam eer aan - deze 
krachtige bomen bepalen de sfeer van het 
plein. Vanaf 2012 toveren we het plein elk jaar 
op 4 mei om in een ritueel landschap met acht 
stations, waarlangs de deelnemers hun rituele 
parcours lopen. Een vrachtwagen vol spullen, die 
binnen een paar uur hun plek vinden. De logis-
tiek wordt elk jaar beter.
Zo ook de inrichting van het plein dat een jaren 
dertig uitstraling krijgt met oude meubeltjes, 
Perzische kleedjes en serviesgoed uit die tijd. 
Oude koffers zijn niet alleen praktisch voor trans-
port van de attributen, maar verwijzen op het 
plein ook naar de koffers die de Joden moesten 
pakken. We gebruiken ze tevens als bewegwij-
zering - ze staan als treintjes opgesteld. Wie ze 
volgt, komt vanzelf bij het volgende station. Met 
grote houten letters, die ooit voor Allerzielen 
Alom zijn gemaakt, leggen we teksten op het 
plein. ‘Geleden tijd’ is zo’n tekst.

Met de verhalenslingers wordt de sfeer op 
het plein zachter. Het zijn aan elkaar geregen 

proppen papier, vergeeld en oud. Die hangen als 
lianen in de kastanjebomen en wiegen op de wind. 
Het is een sterk beeldend element dat alles tot een 
geheel maakt. Het heeft daarbij ook symbolische 
waarde - elke prop staat voor een weggegooid leven 
en voor een nooit verteld verhaal. Van veel vermoorde 
mensen kunnen de verhalen en herinneringen niet 
meer verteld worden omdat de hele gemeenschap 
is verdwenen. Deze verhalenslingers kunnen door 
iedereen worden gemaakt, ook door ouderen of door 
mensen die slecht ter been zijn.

 Oude koffers op het plein, symbolisch en praktisch.
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Mei is de periode dat het fluitenkruid volop bloeit. Ze 
kleuren bermen en dijken wit. Vrijwilligers gaan er met 
mesjes en emmers op uit om ze te plukken. Overdag 
staat het mooi rondom het Stratenmonument en ’s 
avonds bij de herdenking halen bezoekers de bloemen 
uit de emmers en leggen ze op de naambordjes.
Elk station verlangt tekst en uitleg, gegeven door de 
begeleiders, maar handgemaakte informatiezuiltjes 
ondersteunen het ook. Deelnemers kunnen er daar-
door voor kiezen om de informatie in stilte op zich in 
te laten werken. Vooral bij drukte is dat een uitkomst.

Een aantal jaren wordt er op het plein viool ge-
speeld door twee professionele violisten, moeder en 
dochter. Later komen er meer muzikanten en maken 
we een uurschema.

station 1
ONTVANGST
De vraag ‘hoe ontvang je mensen als er zes straten 
uitkomen op het Kastanjeplein en bezoekers van alle 
kanten aan komen lopen?’ rijst al meteen. Het is fijn 
als iemand je gastvrij ontvangt. Daarom is het belang-
rijk dat op verschillende plaatsen ‘ontvangers’ staan. 
Zij krijgen de instructie om eerst op het gedrag van 
mensen te letten en daarop te reageren. Kijken ze 
zoekend of doelgericht? Wat weten ze al en wat niet? 
Soms was een praatje nodig, soms wilde iemand zijn 
verhaal kwijt of was er eerst een kopje thee nodig. De 
laatste jaren kregen de vrijwilligers van de ontvangst 
het minder druk. Veel bezoekers kwamen jaarlijks 
terug of waren geïnformeerd door eerdere bezoekers. 
Die liepen vaak zelf al gelijk naar het Tijdkantoor.

station 2
TIJDKANTOOR
Vervolgens komt de vraag ‘hoe laat je iemand een ritu-
eel binnenstappen?’ Het antwoord op die vraag kreeg 
ik ooit cadeau van een kunstenaar die een masterclass 
bij me volgde waarin kunstenaars werden begeleid bij 
het ontwerpen van rituelen voor Allerzielen Alom. Ze 
had een vluchtelingenachtergrond. Iemand ‘tijd’ geven 
vond zij het grootste cadeau, waardevoller dan dure 
dingen, en dat terwijl ze zich in het asielzoekerscen-
trum enorm verveelde. Zo ontstond het idee van een 
Tijdkantoor. Gedurende de eerste jaren van Allerzielen 
Alom maakte het Tijdkantoor een ontwikkeling door. 
Het Tijdkantoor ‘resette’ mensen als het ware. Wan-
neer ze de begraafplaats betraden, lieten ze de druk-
ke dag achter zich. Voor Namen en Nummers laten we 
mensen nu ook bewust de rituele tijd instappen.
Het Tijdkantoor wordt verbeeld door twee uitgeholde 
pendules die op elkaar gezet zijn, de onderste op zijn 
kop. De ‘tijdbeambte’ vertelt de bezoekers dat de 
Joodse slachtoffers de tijd is ontnomen. En dat zij nu 
bij het Tijdkantoor tijd krijgen om hen te herdenken. 
De deelnemers wordt gevraagd of ze daartoe bereid 
zijn.

 Verhalenslinger en informatiezuiltje.

Ida van der Lee (1961) is beeldend kunstenaar en 
gespecialiseerd in het vormgeven van betekenisvolle 
rituelen. Haar leidmotief is: dat wat moeilijk en pijnlijk 
is, van het donker naar het licht brengen. Ze begeleidt 
al vele jaren, in verschillende projecten, mensen bij 
het herdenken, verwerken of vieren van emotionele 
gebeurtenissen en processen.

Het ritueel is de vorm waarin ze veel expertise 
heeft opgebouwd. Ze geeft workshops en trainingen 
en onder andere ook les bij de celebrantenopleiding 
van de Universiteit voor Humanistiek waar het ritueel 
een belangrijk onderwerp is.

Het project Namen en Nummers is een dierbare 
plek in het kunstenaarschap van Van der Lee. Boven
dien geheel in lijn met de ontwikkeling van haar 
beroepspraktijk, want daarin komen ritueel, herden
ken en plek steeds nadrukkelijker naar voren. Ze 
start ermee in 2012. Het idee erachter: de Holocaust 
slachtoffers uit haar buurt symbolisch en op rituele 

wijze terugbrengen naar huis. ‘Want ze horen bij ons 
en onze pijnlijke geschiedenis’. Namen en Nummers is 
op dat moment een logische stap in haar oeuvre van 
community art en rituele kunst – een genre waarbin
nen zij een pionier is.

Wasgoed is Goed
Tussen 1985 en 2011 woont Ida van der Lee in de 
Amsterdamse Vrolikstraat. Ze leert haar buurt in 1999 
goed kennen met het kunstproject Wasgoed is Goed. 
De Vrolikstraat staat jarenlang voor kommer en kwel. 
Huizen worden gesloopt en junks veroorzaken over
last. Met als dieptepunt de dood van een zevenjarig 
meisje  met een tafelpoot doodgeslagen door een 
psychisch verwarde man.

Mede door de mediaaandacht komen bewoners in 
beweging. Een buurtkamer verrijst, de straat krijgt een 
facelift met speeltuintjes en geveltuintjes. Dat laatste 
wordt gevierd en Van der Lee wil als kunstenaar ook 

Ida van der Lee en de kunst van het thuisbrengen

 Het kunstproject Wasgoed is Goed in de Vrolikstraat, 1999.
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kleur bekennen en de straat volhangen met wasgoed, 
zoals in Italië. Het idee kan alleen slagen als iedereen 
zelf wasgoed ophangt. Dat betekent overal aanbel
len om te vragen of bewoners mee willen doen. Met 
lood in de schoenen gaat ze op pad. Het is leuk en 
vreselijk tegelijk, maar het lukt. De Vrolikstraat wordt 
opgetuigd met 175 waslijnen vol wasgoed. Het blijkt 
een groot succes, de kranten staan er vol mee. ‘Het is 
weer lente in de Vrolikstraat’, kopt een krant. Van het 
netwerk dat ze daarmee opbouwt, heeft ze tot op de 
dag van vandaag plezier.

Afscheidsrituelen voor veranderende plekken
In de periode 1996  2006 realiseert Van der Lee 
grootschalige projecten rondom het verdwijnen van 
huizen en gebouwen. Zij geeft vorm aan het proces 
van sloop en verdwijnen, een soort stervensbegelei
ding voor plekken. Ze ontwerpt afscheidsrituelen voor 
bewoners die hun huizen uit moeten. Ze regisseert ‘de 
uitvaarten’ voor een huisje, een spoorbuurt, een flat
gebouw, een arbeiderswijk en een dorps
café met danszaal. Sloopmaterialen, 
herinneringen en verhalen spelen een 
grote rol, net als de bewoners met hun 
plaatselijke gewoontes en gebruiken. De 
rituelen moeten hier goed op aansluiten.

Allerzielen Alom
Een derde project dat vooraf gaat aan 
Namen en Nummers is het project 
Allerzielen Alom, dat Ida van der Lee in 
2005 bedenkt en ontwikkelt. Het wordt 
in deze vorm en onder haar leiding tien 
jaar lang uitgevoerd. Te beginnen op de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amster
damOost en gaandeweg op tientallen 
begraafplaatsen elders in Nederland. 
Allerzielen is een oude katholieke traditie 
waarbij jaarlijks op 2 november de doden 
worden herdacht. Steeds worden de begraafplaatsen 
sfeervol verlicht, met vuur, warmte en gastvrijheid. Ida 
van der Lee begeleidt kunstenaars in het ontwerpen 
van rituelen. Bezoekers en nabestaanden worden 
uitgenodigd om aan de rituelen deel te nemen om 
zo hun doden te eren of te herdenken. Gaande
weg wordt Allerzielen Alom bekender, tot meer dan 

duizend bezoekers per avond. Ook dit project maakt 
een interessante ontwikkeling door en geeft nieuwe 
impulsen aan de dodencultuur in Nederland. Sinds 
2018 wordt Allerzielen Alom ook in Denemarken 
uitgevoerd.

Testament Ongekend!
Vanaf 2017  Namen en Nummers loopt dan al een 
aantal jaar  ontwikkelt Ida van der Lee het project  
Testament Ongekend! Dit project is gericht op oude
ren, die middels rituele spelvormen hun geestelijk tes
tament opmaken. Levenservaringen worden gedeeld, 
inzichten en wijsheden ontdekt en ook weer gedeeld. 
Uitgangspunt is dat mensen niet alleen goederen en 
geld nalaten, maar juist ook inzichten kunnen doorge
ven, en liefde, en humor. De essentie van hun gedach
tengoed wordt omgezet in een kunstzinnige vorm om 
te delen met familie, vrienden en de jongere genera
tie. Ook mantelzorgers en ouderen met een nietWes
terse achtergrond doen mee met dit project.
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Vaak is verbazing de eerste reactie. Maar als de 
eerste schroom is weggevallen en deelnemers door de 
klok heen een kaartje krijgen met daarop een stempel 
van een klok zonder wijzers, zie je dat ze geraakt en 
gemotiveerd zijn om deel te nemen. Dit is het eerste 
deel van het Tijdkantoor.

Het tweede deel is de ‘intentiecarrousel’. Deelne-
mers geven de carrousel een slinger en noteren op 
hun kaart het woord waar de carrousel tot stilstand 
komt. Dit zijn werkwoorden met een rituele betekenis, 
die verwijzen naar een intentie: ‘doorgeven’, ‘voortle-
ven’ of bijvoorbeeld ‘verbinden’. Met de kaart waarop 
nu een klok zonder wijzers en een betekenisvol woord 
staan, gaat de deelnemer verder op pad.

 De opening van het ritueel in het Tijdkantoor.

 Theatrale uitvoering van het project Testament Ongekend!

 Intentiecarrousel.
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station 4
WERKTAFELS
Deelnemers hebben rituele tijd gekregen en een naam 
gekozen. Nu gaan ze aan de werktafels de gekozen 
naam op een houten plankje schrijven: de naambord-
jes. Deze zijn gezaagd uit Amsterdams hout. ‘Stads-
hout’ is een initiatief waarbij gekapte bomen uit de 
stad Amsterdam worden verzameld en zo mogelijk 
een tweede leven krijgen. Je kunt hout bestellen en 
op maat laten zagen. Dit stadshout heeft in Namen en 
Nummers een symbolische waarde. Stond de boom 
in kwestie er al in de oorlog? Hebben ze misschien 
het leed gezien? En waarom hebben ze niets gedaan? 
Kunstenaar Armando ontwikkelde het idee van ‘schul-
dig landschap’. Hij groeide op in de buurt van kamp 
Amersfoort en vond dat de bossen schuldig waren aan 
het leed, omdat ze alles hadden gezien.

De naambordjes worden gemaakt met stiften, 
sjablonen met letters, lapjes stof en andere materi-
alen. Plankjes schuren werkt vertragend: het maken 

wordt nog even uitgesteld. Het geschuurde plankje is 
aantrekkelijk om aan te raken, te strelen. Langzaam-
aan groeit de deelnemer naar de handeling toe. De 
letters goed op het naambordje krijgen vereist wat 
voorwerk. Een kladversie wordt aangeraden, net als 
beginnen met de middelste letter en dan twee kanten 
op werken. Soms kiest iemand ervoor om de naam 
aan de onderkant te zetten, om zo de ondergang tot 
uitdrukking te brengen.

Ook kinderen maken liefdevolle naambordjes. Er 
wordt rustig en geconcentreerd gewerkt. In gedachten 
is men bij de gekozen persoon en realiseert zich dat 
deze nog erg jong was, of kinderen had, of nog maar 
een baby was die niets verkeerds gedaan kon hebben.

Niet zelden willen deelnemers ‘eigen’ namen 
inbrengen. Slachtoffers uit andere buurten of steden. 
Soms gaat het om familieleden of om mensen die in 
hetzelfde huis of in dezelfde straat woonden. Van-
zelfsprekend mag dat. Die naambordjes worden dan 
rondom de plattegrond gelegd.

station 3
ARCHIEF
Het derde station in Namen en Nummers is het 
Archief. Het begint in het eerste jaar eenvoudig: een 
tafel met daarop lijsten met namen van de slachtof-
fers. De deelnemers kunnen hieruit kiezen. Al spoedig 
krijgt dit station meer de vorm van een archief: een 
stellage met ladekastjes en kistjes.
Het houten frame maak ik van latten die ik uit een 
container in de Vrolikstraat heb gevist. De oude hou-
ten archiefkastjes met daarin de boekjes met namen, 
krijgen er hun plaats. Er komt een ladekastje met alle 
landkaarten van Europa bij: bij elk land staat het aantal 
Holocaustslachtoffers genoteerd. Nederland 104.000, 
België 24.000 en Italië 8.000. Het geeft schokkend aan 
dat Nederland procentueel heel veel slachtoffers kent.

De verzameldrift groeit uit met kastjes voor ver-
halen en de beruchte ’stippenkaart’ van Amsterdam, 
waarbij elke zwarte stip tien Joden symboliseert. De 
kaart maakt inzichtelijk waar destijds veel of min-
der Joden woonden. De Transvaalbuurt kleurt bijna 
zwart. Daar woonden al veel Joden, anderen werden 
gedwongen om ernaartoe te verhuizen. Dat zou de 
logistiek van razzia’s en transporten vereenvoudigen.

Ook voeg ik foto’s van slachtoffers toe. Ik down-
load ze van Joodsmonument.nl en lijst ze in. Het is 
voorgekomen dat een dochter van een slachtoffer 
haar vader en buurmeisje herkende op de foto. Ze 
wist niet wat ze meemaakte.

Het begeleiden van het Archief door de vrijwilli-
gers zie ik aanvankelijk vooral als een praktische taak. 
En omdat zij het makkelijker vinden om niet steeds de 
laden te openen, leggen ze de boekjes met namen 
er bovenop. Maar het zit me niet lekker - het is juist 
belangrijk dat de boekjes telkens opnieuw uit de laden 
gehaald worden. Het gaat om de rituele handeling 
waarmee de slachtoffers symbolisch uit het donker 
naar het licht gebracht worden. Mijn leidmotief.

 Begeleiding bij het kiezen van een naam om te gedenken.

 Boekjes met namen gesorteerd op adres in een archiefkastje.

 De naam voor het te maken naambordje wordt afgevinkt.

De gekozen naam wordt genoteerd en

meegenomen naar de werktafels.ß  Voorgaande pagina:

 Het Archief in bedrijf.
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station 5
HET SPOOR
Na de Werktafels gaan deelnemers de terugreis ma-
ken. Ze gaan daarvoor met hun naambordje naar het 
Spoor, sinds 2015 het vijfde station in het proces van 
Namen en Nummers. Het is een met krijt getekende 
spoorrails op de stoepranden van het plein. Voordat 
de deelnemers op de denkbeeldige trein stappen 
voor de reis terug, sluiten ze hun ogen om te luisteren 
naar het geluid van de oceandrum. In de drum rollen 
stalen balletjes over een trommelvel. Het geluid van 
een trein wordt opgeroepen. Het werkt ook ontspan-
nend en neemt de deelnemers als vanzelf mee naar 
hun gevoel.

De deelnemers gaan imaginair op reis. Ze lopen 
langs het Spoor - een ronde van bijna 250 meter - 
waarlangs richtingaanwijzers liggen met ‘Holocaust-
locaties’, zoals: ’Auschwitz 1100 km’. Het begint met 
Sobibor, de meest verafgelegen plaats, om gaande-
weg bij Nederlandse en tenslotte bij Amsterdamse
plekken uit te komen. Het laatste bordje duidt het Mui-
derpoortstation aan, dat vlakbij het Kastanjeplein ligt.  Werktekening van het Spoor.

 Het maken van de naambordjes; deelnemers worden begeleid bij het kiezen van materialen en gaan aan de slag.

 Concentratie en meditatie bij jong en oud tijdens het maken van het naambordje.
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station 6
STRATENMONUMENT
Het Spoor komt uit bij het Stratenmonument, het 
hoogtepunt van het ritueel. Hier worden de slachtof-
fers symbolisch thuisgebracht en hier wordt hun naam 
genoemd. Deelnemers plaatsen hun naambordje op 
het juiste adres in de plattegrond. Zo ontstaat het 
Stratenmonument, een tijdelijk monument voor een 
oneindig verlies.

Het eerste jaar is de plattegrond nog bescheiden 
van omvang, zo’n tien meter in doorsnee. Uiteindelijk 
groeit het na acht jaar uit tot 35 meter met alle 2800 
naambordjes. Elk jaar leggen we de naambordjes van 
voorgaande jaren opnieuw neer, een tijdrovende klus 

die elk jaar meer tijd vraagt, omdat er meer naam-
bordjes zijn. Vroeg in de ochtend van 4 mei worden 
eerst lange planken uitgelegd, daarna worden de krat-
ten met naambordjes uitgeladen. Die naambordjes zijn 
dan vooraf al op volgorde gelegd. Toch is een team 
van zo’n tien mensen hier de laatste jaren op 4 mei 
nog een aantal uren mee bezig. Want ook het plaatsen 
van deze naambordjes moet waardig gebeuren, ook 
dit maakt deel uit van het ritueel.

De eerste jaren liep het Stratenmonument erg vol 
bij de lage huisnummers van de Vrolikstraat. Het paste 
niet. Tot we beseften dat deze straat vroeger verder 
doorliep. Na de sloop van het Rhijnspoor in 1938 werd 
daar de Wibautstraat aangelegd.

Begeleiders helpen de deelnemers met de nieuwe 

 4 mei 2012, de eerste uitvoering van Namen en Nummers. De deelnemer zoekt de plaats van haar naambordjes in het prille Stratenmonument.

 De begeleider staat klaar met het belletje dat zij zal luiden alvorens het uitspreken van de naam van het herdachte slachtoffer.

Van daaruit vertrokken meer dan tienduizend 
Joden met de trein naar kamp Westerbork. Ook 
liggen er briefjes naast het Spoor, briefjes die 
de Joden uit de trein gooiden in de hoop dat 
iemand ze zou vinden en posten. Die briefjes 
zijn vaak in alle haast geschreven. Er spreekt 
hoop op een goede afloop uit, er wordt ge-
vraagd het een of ander op te sturen, mensen 
worden bedankt voor hun goede zorgen. Nu 
we weten hoe het is afgelopen, is dat hartver-
scheurend.
Het Spoor werkt als een kleine pelgrimage. Je 
bent even weg van de reuring van het plein. 
Er heerst rust. Deelnemers lopen er met het 
naambordje bij zich, waardoor ze zich verbon-
den voelen met hun slachtoffer. Er is tijd voor 
eigen gedachten.

Het tekenen van het Spoor is een flinke klus. 
We tekenen het een dag van tevoren, op 3 mei, 
met sjablonen en een kussentje onder de knie-
en. Je krijgt er pijn van in je rug, maar het werkt 
ook meditatief. Een van de tekenaars vergelijkt 
elk streepje van het spoor met een mens. Nog 
een, en nog een.

In het eerste jaar vinden sommigen het 
Spoor te confronterend. Maar ik weet dat het 
een essentieel onderdeel is, alleen ontbreekt 
het aan de juiste symboliek. Met het idee van 
de ‘terugreis’ valt het op zijn plaats. Deze 
beweging betekent iets. Je brengt iemand 
symbolisch terug naar huis. Ik ben blij dat mijn 
eigenwijsheid dit onderdeel gered heeft.

 Kopie van een uit de trein geworpen briefje langs het Spoor.

 Een van de richtingaanwijzers met beladen locaties.

Pelgrimage met het naambordje langs het Spoor ‘terug naar huis’.

Op deze foto Gerdi Verbeet, Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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naambordjes om het juiste adres te vin-
den, de plek waar het slachtoffer woon-
de. Daarna kiest de deelnemer een 
van de zinnen, die ze uitspreken na het 
luiden van een belletje. Dan klinkt over 
het plein bijvoorbeeld ‘David Cohen, ik 
herdenk je’ of ‘David Cohen, ik breng 
je terug naar huis’ of ‘David Cohen, we 
hadden je nooit mogen laten gaan’.

Dit uitspreken van de naam is essen-
tieel in de Joodse cultuur en in rituelen. 
Het uitspreken gaat niet vanzelf. Bij ve-
len slaat de keel dicht. Er wordt regel-
matig gehuild. Een Amerikaanse vrouw 
huilt en huilt. Na troosten lijkt het even 
op te houden, maar zodra ze opkijkt, 
begint het weer. ‘In Amerika leven we 
met deze geschiedenis, maar er wordt 
maar weinig herdacht,’ zegt ze.

Het ‘symbolisch thuisbrengen’ werkt 
sterk, zelfs een beetje helend. Aanvan-
kelijk voelt het ‘thuisbrengen’ wat cru. 
Hoezo? Ze zijn vermoord! Maar het is 
spiritueel, je maakt zichtbaar dat ze hier 
thuishoren, dat we ze in onze harten 
willen sluiten en niet willen vergeten.

De kracht van het Stratenmonument 
is dat het zo pijnlijk zichtbaar wordt om 
hoeveel mensen het gaat. Je ziet zo 
veel naambordjes. Ze woonden gewoon 
hier net als jij en ik, in deze buurt.

Foto’s op deze en volgende pagina’s:

naarmate het Stratenmonument groeit, wordt 

het gecompliceerder de juiste naam op het juiste 

nummer te leggen. Toch blijft dit met waardigheid 

gebeuren en is er ruimte voor emoties.

ß  Voorgaande pagina’s:

 het Stratenmonument in 2015.



30 NAMEN EN NUMMERS DE ONTWIKKELING VAN HET HERDENKINGSRITUEEL DE ONTWIKKELING VAN HET HERDENKINGSRITUEEL NAMEN EN NUMMERS 31



32 NAMEN EN NUMMERS DE ONTWIKKELING VAN HET HERDENKINGSRITUEEL DE ONTWIKKELING VAN HET HERDENKINGSRITUEEL NAMEN EN NUMMERS 33

station 8
DE HOOGSTE TIJD
Het laatste station van Namen en Nummers, vijf ge-
stapelde pendules, is de Hoogste Tijd. Hier wordt de 
vraag gesteld: ‘Waarvoor is het nu de hoogste tijd?’. 
Deelnemers sluiten hiermee hun ritueel af. Ze verla-
ten de rituele tijd en keren terug in de reële tijd, de 
kloktijd. Na de ervaring van Namen en Nummers is er 
meer dan ooit het besef dat het leven niet vanzelfspre-
kend is. Hiervoor zijn ‘tijdkaartjes’ gemaakt, als ‘tijd 
voor een goed boek’, ‘een goed gesprek’, ’inweek-
tijd’, of ‘tijdige troost’. Het idee om deelnemers zelf 
een tijdkaartje te laten bedenken sneuvelt, omdat in 
een ritueel diep nadenken niet wenselijk is.
Een voorval: een van de vrijwilligers doet zelf een ritu-
ele ronde en is behoorlijk aangedaan. Bij de Hoogste 
Tijd zegt ze terstond: ‘’Ik moet nu tijd besteden aan 
mijn zoon. Hij heeft mij nodig.” En weg is ze. We zijn 
opeens met één vrijwilliger minder. Wel een bewijs dat 
het werkt.

station 7
NAZIT
Na de emotionele climax van het Stratenmonument is 
er de Nazit, een serene plek waar mensen mijmeren 
met een kopje thee en kunnen bijkomen. Er is keus 
uit drie thee soorten: verterende thee, rustgevende 
thee of verkwikkende thee, die wordt geschonken in 
mooi jaren dertig servies. De Nazit is een zorgvuldig 
ingericht deel van het plein. Er zijn zitjes met Perzische 
kleedjes en er staan waaierkoffers. Deze waaierkoffers, 
oorspronkelijk bedoeld voor lp’s, zijn nu gevuld met 
oorlogsverhalen uit de buurt die op verzoek voorgele-
zen worden. Voorlezen is ook een ritueel.
Soms raken mensen met elkaar in gesprek, maar 
meestal zijn ze stil. Als bezoekers vertellen over eigen 
oorlogservaringen, dan brengen we hen in contact 
met een vrijwilligster, en vragen of het verhaal mag 
worden opgetekend voor het Geheugen van Oost.
Een lastig punt is het evaluatieformulier, nodig om 
Namen en Nummers te kunnen verbeteren en bijstu-
ren. Hoewel het formulier kort en eenvoudig is, roept 
het elk jaar weerstand op. Het zou mensen maar lastig 
vallen. Niettemin zetten we door; het genereert niet 
alleen informatie, maar ook nieuwe vrijwilligers en 
donateurs.

 Een waaierkoffer gevuld met oorlogsverhalen.

Een deelneemster biedt Ida van der Lee een theekopje aan.

Het kopje komt uit het bezit van haar Joodse oma, die familie had 

in de Vrolikstraat. Waarschijnlijk hebben die familieleden uit dit 

kopje gedronken. 

 Ornamenten bij de Hoogste Tijd.

 Deelnemers bij het laatste station. Er wordt hen gevraagd: ‘waarvoor is het voor jouzelf de hoogste tijd?’

Geheugenvanoost.nl
Geheugen van Oost is een website die wordt onder-
houden door vrijwilligers, met ondersteuning van het 
Amsterdam Museum. Hier worden gewone, alledaagse 
herinneringen en verhalen van buurtbewoners verzameld 
en gedeeld. Aan de hand van persoonlijke verhalen en 
foto’s wordt Amsterdam-Oost van vroeger tot nu leven-
dig gehouden en in beeld gebracht.
Vanuit Namen en Nummers zijn daar onder andere de 
volgende herinneringen aan toegevoegd: ‘De Vrolikstraat 
was mijn straat niet meer’ (Channa Walvisch), ‘De 
verkeerde jas’ (Yessica de Vries), ‘Aanloop tot de oor-
log’, ‘Een sof’ en ‘Een verjaardag die geen feest werd’ 
(Jansje Stodel), ‘Verhaal achter een naambordje’ (Rosa 
Wertheimer-Bokkie) en ‘Een getapte jongen’ (Judith 
Ensel).
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Aan de koren had ik gevraagd of ze iets met neuri-
en konden doen, maar dat paste hen niet. Ze konden 
liederen zingen - improvisatie en experiment waren 
ze niet gewend. Maar dan komt Emma Rekers op 
mijn pad. Zij creëert muziek in het moment, ook met 
amateurzangers. Het eerste jaar verzamelt ze twintig 
vocalisten waarvan er echter op de dag zelf maar 
twaalf naar het plein komen. Het was iel, maar prach-
tig én de richting waar ik naar zocht. In 2019 vindt ze 
maar liefst vijftig zangers - het is magisch met klanken 
van binnenuit. Het klopt. Een speech, gedicht of tekst 
zou afbreuk doen. Helaas lukt het neuriën ook Emma 
Rekers niet echt. Verlang ik nou het onmogelijke of 
heb ik er geen verstand van?

Het plein stroomt elk jaar voller tijdens de avond-
herdenking. Mensen ontdekken het en komen het jaar 
erop terug. Soms frustreerde het me dat veel mensen 
meenden Namen en Nummers te kennen als ze alleen 
’s avonds waren geweest en nooit overdag.

 á 

Zangperformance o.l.v. Nicoline Snaas, 2016 à

20:00 uur
HERDENKING
Het ritueel overdag past me als een fijne jas. Het 
avondprogramma rond de twee minuten stilte vind ik 
om een aantal redenen lastig. Het dagprogramma 
heeft telkens mijn volle aandacht en passie, het 
avondprogramma komt daar dan extra bij. De traditie 
dicteert, je kunt er niet omheen.

In 2012, het eerste jaar, is er een speech en gedicht 
van een oud stadsdeelvoorzitter en leggen mensen 
bloemen op de naambordjes. Dan wordt er zang ge-
introduceerd. Verschillende koren komen zingend het 
Kastanjeplein op, elk vanuit een van de zes straten, en 
lopen tussen het publiek door om te eindigen bij het 

Stratenmonument. Daar zingen ze een gezamenlijk 
lied. Echt prachtig. Dit concept herhalen we nog twee 
jaar. Aanvankelijk leefde ik met het idee dat de koren 
echt door de straten hadden gelopen en gezongen, 
maar later bleek dat ze honderd meter voor het plein 
begonnen. In mijn fantasie gingen ramen open. Als de 
rattenvanger van Hamelen liepen mensen mee naar 
het plein. Maar helaas. Ik voelde me een beetje bedro-
gen, want ik meende dat dit was afgesproken.

In 2017 proberen we iets met verhalen. Harmen 
Snel van het Stadsarchief Amsterdam en een buurtbe-
woonster hebben zich verdiept in twee Joodse bewo-
ners, en dragen hun verhaal voor tijdens de avondher-
denking. Maar met ook nog een lang verhaal van een 
vertegenwoordiger van het stadsdeel is het te veel.

 Bezoekers leggen bloemen op de naambordjes in het Stratenmonument na de twee minuten stilte.

â Zangperformance o.l.v. Emma Rekers, 2019

ß Voorgaande pagina’s: de herdenking in 2015
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PERSOONLIJKE BETEKENIS 

Namen en Nummers is uitgegroeid tot een mooi en 
krachtig ritueel. Ik streef ernaar om mensen op een 
natuurlijke manier aan een ritueel te laten deelnemen. 
Bij mij hoeven ze nooit om een boom te dansen en 
je kunt gewoon praten. Sereniteit is mooi maar mag 

niet doorslaan naar zenuwachtige heiligheid. Ik hecht 
veel waarde aan een zorgvuldige vormgeving die een 
bepaald gedrag veroorzaakt. Vanuit de vorm komt 
de inhoud. Dat mensen door de vorm voelen wat de 
bedoeling is en dat ze op een bepaalde manier gaan 
handelen. Bij Namen en Nummers lijkt dat het geval.
Al in een van de eerste jaren schreef een anoniem 
persoon op het evaluatieformulier(!): ’Ik heb onlangs 
een intens mentaal proces afgerond. Op 4 april j.l. 
heb ik voor het eerst tegen mezelf gezegd “Ik besta. 
Het is heerlijk dat ik besta”. Daarmee heb ik gedeald 
met een diepe levenslange overtuiging “Ik had nooit 
geboren mogen worden.” Ik kies nu voor het leven. 
Dit ritueel was voor mij reinigend. Dank je wel.’
Het precieze verhaal laat zich raden. Maar ik weet dat 
deze persoon op een zachte manier hier iets dieps 
heeft aangeraakt. Ik weet hierdoor dat ik op het goe-
de spoor zit, want het is spannend met zo’n beladen 
onderwerp en ik wil de plank niet misslaan of mensen 
onnodig pijn doen.

 Ida begeleidt het ‘thuisbrengen’ door Gerdi Verbeet.

Ida nodigt het publiek uit om een bloem te leggen op de naambordjes.Het verwerken van indrukken na de ceremonie.



Ilona Grünwald
Budapest, 27 mei 1914 – Monowitz, 21 sep 1942 
Bereikte de leeftijd van 28 jaar 
Beroep: dienstbode
Vrolikstraat 8

Rosette Matteman-Worms
Amsterdam, 23 jan 1897 – Auschwitz, 7 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 45 jaar
Eerste Oosterparkstraat 109-huis

Abraham de Jong
Amsterdam, 11 dec 1891– Auschwitz, 14 jan 1943 
Bereikte de leeftijd van 51 jaar 
Vrolikstraat 287-II 

Naatje de Leeuw
Amsterdam, 4 okt 1902 – Auschwitz, 30 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 39 jaar
Vrolikstraat 273-III

Leentje Lijmer-Aluin
Amsterdam, 15 dec 1899 – Sobibor, 9 jul 1943 
Bereikte de leeftijd van 43 jaar 
Vrolikstraat 46-I

Salmon Agsteribbe
Amsterdam, 1 dec 1888 – Auschwitz, 30 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 53 jaar
Beroep: dassenwerker
Vrolikstraat 183-II

Levie Rijksman
Amsterdam, 8 aug 1885 – Sobibor, 28 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 57 jaar
Vrolikstraat 93-huis

Branca Zamford-van der Bokke
Amsterdam, 1 dec 1901 – Auschwitz, 14 jan 1943
Bereikte de leeftijd van 41 jaar
Vrolikstraat 64-I

Jonas Cohen
Amsterdam, 26 dec 1901 – Auschwitz, 31 mrt 1944
Bereikte de leeftijd van 42 jaar
Beroep: slager
Iepenweg 23-II

Joël Moscoviter
Amsterdam, 28 jun 1889 – Auschwitz, 17 aug 1942
Bereikte de leeftijd van 53 jaar
Vrolikstraat 54-huis

NAAMBORDJES UITGELICHT NAMEN EN NUMMERS 4140 NAMEN EN NUMMERS NAAMBORDJES UITGELICHT



42 NAMEN EN NUMMERS HERDENKEN MET RITUELEN HERDENKEN MET RITUELEN NAMEN EN NUMMERS 43

initiatief Schaduwkade, aan de Nieuwe Keizersgracht 
in Amsterdam, waar de namen van zo’n tweehonderd 
weggevoerde Joden in de kade zijn aangebracht. Dit 
initiatief is exemplarisch voor een beweging richting 
meer op maat gemaakte herdenkingen, waarbij 
participatie en beleving meer nadruk krijgen. Burgers 

willen zich kunnen identificeren met het hetgeen 
wordt herdacht.

Een ander voorbeeld is Open Joodse Huizen, een 
programma met intieme bijeenkomsten in woonka-
mers waar overlevenden of nabestaanden hun aangrij-
pende verhaal vertellen.

 Nationale Dodenherdenking, twee minuten stilte op de Dam te Amsterdam, 4 mei 1965

Op het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost gebeurde 
op 4 mei 2016 iets bijzonders. Het plein was inge-
richt als rituele herdenkingsplek met een zorgvuldig 
geënsceneerde route langs verschillende stadia van 
bezinning en reflectie. Gedurende de dag kwamen 
honderden mensen langs om het ritueel te doorlo-
pen en een intense ervaring te ondergaan. Namen 
en Nummers, dat in 2012 als eenmalig kunstproject 
begon, is uitgegroeid tot een lokale traditie. Het 
bijzondere karakter van dit project wordt duidelijk 
wanneer het in context wordt geplaatst met andere 
voorbeelden uit de Nederlandse herdenkingscultuur. 
Na een beknopte analyse kijken we of deze manier 
van herdenken is gemaakt voor de toekomst.

De Dam als ijkpunt
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in mei 
1945 heeft herdenken in Nederland een hele ontwik-
keling doorgemaakt. Duizenden monumenten zijn 
opgericht, elk met een eigen verhaal en betekenis. 
Ook ceremoniën rond deze monumenten veranderen 
continu. Centraal ijkpunt sinds 1956 is het hoofdstede-
lijke Monument op de Dam. Alle andere monumenten 
en ceremoniën in het land zijn in feite reacties op dit 
nationale symbool. Telkens wordt aandacht gevraagd 
voor een specifiek onderdeel van het grotere verhaal, 
opdat mensen zich daarmee kunnen identificeren.
Direct na de bevrijding moest Nederland weer tot 
eenheid worden gesmeed. Bij nationale herdenkingen 
lag daarom de nadruk op het algemeen lijden van alle 
Nederlanders. Het benoemen van specifieke slachtof-

fergroepen paste daar niet in. Bewustwording van de 
systematische moord op het Joodse volksdeel kwam 
pas in de jaren 60 op gang, door het Eichmann-proces 
in Israël en de publicatie van Ondergang door Jacques 
Presser. De oprichting van het Nationaal Monument 
Westerbork in 1970 kan als officiële erkenning worden 
gezien. Sindsdien heeft de Holocaust een prominente 
plek gekregen in het nationale bewustzijn.

Nieuwe vormen van herdenken
Herdenken kan op vele manieren: met monumenten, 
ceremoniën, gedenkboeken, straatnamen, liederen, 
gedichten en meer. Rond de eeuwwisseling zijn daar 
nieuwe vormen bij gekomen. De opkomst van internet 
bood volop mogelijkheden om informatie te verzame-
len en te delen.

Indrukwekkend is sinds 2005 de website Joodsmo-
nument.nl, waarop gegevens van alle Joodse slacht-
offers in Nederland zijn samengebracht in familiever-
band, op adres en woonplaats. Bezoekers van de site 
kunnen zelf informatie toevoegen, en creëren zo een 
eigen gedenkpagina. Daarmee markeert de website 
tevens de overgang naar een meer individuele bena-
dering van herdenken.

Deze individualisering is ook te zien bij de zoge-
naamde Stolpersteine, een initiatief van de Duitse 
kunstenaar Gunter Demnig. Op bestelling plaatst hij 
door heel Europa messing gedenkkeitjes voor het huis 
van waaruit Joden, Sinti, Roma of andere vervolgden 
zijn gedeporteerd.

Geïnspireerd op de Stolpersteine is het lokale 

Namen en Nummers anno 2016, door de ogen van een cultuurhistoricus

Herdenken
met rituelen

Traditie met toekomst?
Daniël Metz
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Het proces raakt algemeen menselijke gevoelens, 
zoals angst voor onderdrukking, verlies van vrijheid, of 
afscheid nemen van een dierbare. Het thuisbrengen 
van de gekozen persoon is een ontroerend moment.
Tijdens de avondherdenking op het Kastanjeplein is 
een verbondenheid voelbaar tussen de aanwezigen en 
de namen op de grond.

Dit ritueel past op deze plek. Het is een nieuwe 
manier van herdenken die tegemoet komt aan een 
sterke behoefte aan eigenheid, emotionele verbinding 
en een meer persoonlijke beleving.

Het maken van het naambordje, zelf de naam 
schrijven en de eigen creativiteit aanwenden – dat 
geeft het gevoel werkelijk iets voor de slachtoffers 
te kunnen doen. De aandacht die aan de handeling 
wordt besteed, brengt de slachtoffers een heel klein 
beetje terug doordat er bewust verbinding wordt 
gemaakt.

De groeicomponent van het Stratenmonument is 
eveneens een sterk element. De plattegrond raakt 
steeds meer gevuld met namen. Er wordt toegewerkt 
naar volledigheid voor alle gedeporteerde bewoners 
uit deze buurt. Het raakt deelnemers en bezoekers 
dat ze daaraan mogen meewerken. Tenslotte speelt 
de vergankelijkheid een rol in de beleving. Slechts één 
dag per jaar kan aan het monument worden gewerkt. 
Aan het einde van de dag wordt alles zorgvuldig op-
geruimd en bewaard voor volgend jaar.

En nu verder
De unieke vorm van Namen en Nummers past bij 
de buurt waar het is ontstaan. Zou deze formule net 
zo goed werken in andere buurten in Amsterdam of 
elders in Nederland? Mogelijk zou een variant met 
eigen kenmerken opgezet kunnen worden, maar dat is 
afhankelijk van een aantal factoren.

Ten eerste moeten de buurten voldoen aan 
het criterium dat er een groot aantal bewoners is 
weggevoerd en omgebracht. Dat is het geval in de 
Amsterdamse Transvaalbuurt, de buurt rondom de 
Blasiusstraat, de Rivierenbuurt en de oude Jodenbuurt 
rond het Waterlooplein. Maar het geldt ook voor Den 
Haag, Rotterdam, Groningen en andere steden.

Tweede voorwaarde is dat die geschiedenis voel-
baar moet zijn in de buurt. Kenmerken in het straat-
beeld kunnen daaraan bijdragen, maar ook de bele-

ving en herinnering van bewoners en nabestaanden.
Een derde voorwaarde voor succes is draagvlak in 

de buurt. Bewoners moeten zich betrokken voelen en 
zich de rituele herdenking kunnen toe-eigenen. Hier 
geldt het bottom-up principe. Hoe sterker de be-
trokkenheid van onderaf, hoe grote de slagingskans. 
Laatste voorwaarde is eigenheid. Zoek samen met 
bewoners naar elementen die passen bij de plek. Het 
ritueel kan veranderen, waardoor een eigen passende 
vorm ontstaat. 

Namen en Nummers is niet zomaar een manier 
van herdenken. Het raakt diepe menselijke emoties 
en zorgt voor betrokkenheid en verbinding. Het heeft 
de Nederlandse herdenkingscultuur verrijkt en heeft 
volop potentie om dat in de toekomst te blijven doen.

Daniël Metz (1971) is cultuurhistoricus en onder 
meer gespecialiseerd in de Nederlandse herden-
kingscultuur. Van 2005 tot 2011 was hij eindredac-
teur van Joodsmonument.nl. Hij is oprichter van 
Museum zonder Muren, een innovatief project- en 
adviesbureau dat tot doel heeft geschiedenis en cul-
tuur toegankelijk te maken voor een breed publiek 
door gebruik te maken van de openbare ruimte. 
Hun voorstel voor het toekomstige Nationaal Sla-
vernijmuseum werd door de gemeente Amsterdam 
samen met twee andere voorstellen geselecteerd 
voor uitvoering. 

Heel anders en meer gericht op het stimuleren van 
onderling contact zijn de Vrijheidsmaaltijden, bedacht 
door het Amsterdams 4 en 5 Mei Comité. Deze laag-
drempelige bijeenkomsten rondom rijkelijk gevulde 
tafels, georganiseerd door verschillende mensen, 
buurten en straten, worden jaarlijks goed bezocht.

Gezamenlijk herdenken in een rituele ruimte
Bij Namen en Nummers gaat de beleving nog een 
stap verder. Op verschillende manieren wordt het in-
nerlijke proces van rouw en verwerking aangesproken. 
In het vorige hoofdstuk beschrijft Ida van der Lee het 
rituele proces dat deelnemers stapsgewijs doorlopen. 

 Schaduwkade, Nieuwe Keizersgracht, Amsterdam – monument voor 200 vermoorde Joodse bewoners.



Sophia Korper-Vreeland
Amsterdam, 16 okt 1890 – Sobibor, 11 juni1943
Bereikte de leeftijd van 52 jaar
Vrolikstraat 68-II

Hartog Roos
Amsterdam, 14 jun 1874 – Auschwitz, 19 nov 1942
Bereikte de leeftijd van 68 jaar
Beroep: diamantbewerker
Vrolikstraat 83-III

Joseph Zegerius
Amsterdam, 10 mei 1914 – Auschwitz, 30 apr 1943
Bereikte de leeftijd van 28 jaar
Beroep: perser
Vrolikstraat 269-III

Samuel Wurms
Amsterdam, 15 sep 1888 – Auschwitz, 1 okt 1942
Bereikte de leeftijd van 54 jaar
Beroep: schoenmaker
Vrolikstraat 68-huis

Judith Kaas-Wurms
Amsterdam, 8 mrt 1893 – Sobibor, 9 juli 1943 
Bereikte de leeftijd van 50 jaar 
Vrolikstraat 259-I

Marcus Blitz
Amsterdam, 30 sep 1931 – Sobibor, 14 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 11 jaar
Vrolikstraat 84-I

Meijer Leo Batavier
Antwerpen, 21 aug 1924 – Auschwitz, 30 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 18 jaar
Beroep: leerling-kleermaker
Vrolikstraat 179-I

Esriël de Boer
Amsterdam, 7 jul 1886 – Auschwitz, 14 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 56 jaar
Beroep: meubelmaker
Eerste Oosterparkstraat 165-II-a

Schoontje Franken-Kerkmeester
Amsterdam, 3 jul 1881 – Auschwitz, 28 jan 1944
Bereikte de leeftijd van 62 jaar
Eerste Oosterparkstraat 139-I

Jonas Salomon van der Zijl
Groningen, 17 apr 1890 – Sobibor, 9 apr 1943
Bereikte de leeftijd van 52 jaar
Beroep: reiziger
Vrolikstraat 419-I
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aan het ritueel deel te kunnen nemen, moet je het tijd 
geven, jouw tijd. Door ‘ja’ te zeggen, stap je actief het 
ritueel binnen. Door het inleveren van ongeveer een 
uur van de chronologische tijd, geef je symbolisch tijd 
terug aan de mensen die zijn afgevoerd, van wie de 
tijd is ontnomen. Het is een ruil die een krachtige ver-
binding legt tussen heden en verleden. Ben je daartoe 
bereid, dan krijgt tijd een ongekend grote en bijzon-
dere betekenis. Om dit verbale contract te bezegelen, 
krijgen deelnemers een kaartje mee met daarop een 
stempel van een klok zonder wijzers.

Wij, de tijdbewakers, stempelen die kaartjes één 
voor één, voor elke deelnemer apart. Ook dat is een 
rituele handeling. Elke stap tijdens Namen en Num
mers is goed doordacht en wordt met zorg uitge-
voerd.

Symboliek en realiteit
Zo moeten alle deelnemers actief toestemmen om 
aan het ritueel mee te doen. Want ook het uitspreken 
van de woorden ‘ja’ of ‘ja, ik ben ertoe bereid’ is een 
rituele handeling: het is niet ‘slechts’ een beschrijving 
of verwijzing naar iets.
In rituelen wordt taal gebruikt om iets in werking te 
zetten. Bij het plaatsen van het naambordje spreek je 
de woorden uit ‘ik herdenk ...’ , ‘ik breng je terug naar 
huis’ of ‘we hadden je nooit mogen laten gaan’. Door 
deze woorden te verbinden met de handeling van het 
maken en plaatsen van het naambordje, krijgen ze 
betekenis. Het is aan de buitenkant een symbolische 
handeling - je brengt niet letterlijk iemand naar huis. 
Maar de binnenkant van het ritueel, het gevoel en de 
ervaring, is echt. Deelnemers voelen niet dat het  

 Het Tijdkantoor, de kaart met de gestempelde klok zonder wijzers wordt aan bezoekers overhandigd. 

Op een winderige en regenachtige ochtend loop ik 
vanuit het metrostation naar het Kastanjeplein. Van-
daag kom ik niet als onderzoeker, maar als vrijwilliger 
om te werken in het Tijdkantoor bij Namen en Num
mers. Het Tijdkantoor is een van de onderdelen van 
het ritueel; de overgang van gewone wereld naar ritu-
ele ruimte. Ik zie mezelf als poortwachter om mensen 
die de rituele ruimte binnenstappen te begeleiden. Je 
kunt een ritueel niet zomaar binnenstappen; daar is 
een aanloop en bezinning voor nodig. Rituelen vragen 
om aandacht en doorbreken daarmee de dagelijkse 
routine. Om uit deze routine te kunnen komen, heb je 
tijd en rust nodig.

Met de groep vrijwilligers zetten wij het Tijdkan-
toor op. Klokken-zonder-wijzers, koffers en krukjes om 
even te kunnen zitten. De teksten hebben wij vooraf 
geoefend. Deelnemers kunnen plaatsnemen tegen-
over een van de twee tijdbewakers en worden welkom 
geheten.

‘Welkom in het Tijdkantoor, waar we de tijd 
nemen om het over de tijd te hebben. Vandaag, 
4 mei, is Namen en Nummers neergestreken op 
het Kastanjeplein en denkbeeldig staat er een 
koepel over het plein. Daarbuiten is de kloktijd, 
die ons voortdurend op de hielen zit, die ons 
opjaagt. Onder de koepel is er rituele tijd, waar 
we binnengaan door uit de kloktijd te stappen.’

Deze woorden openen het ritueel en laten de eerste 
symbolen zien. Het gebruik van symbooltaal, zoals 
‘rituele tijd’ en ‘denkbeeldige koepel’, helpt om uit 
het alledaagse te stappen. De manier waarop de tekst 

wordt uitgesproken, rustig en door mensen erbij aan 
te kijken, draagt bij aan het besef dat er iets belang-
rijks staat te gebeuren. In rituelen verspringt het 
perspectief. Dit komt door het gebruik van symbolen, 
symbooltaal en -handelingen. Echter, je hebt hier ook 
de ‘performance’ voor nodig: de manier waarop de 
woorden worden uitgesproken en de handelingen 
worden verricht. Met haast en daardoor zonder ‘waar-
achtige toewijding’ gaat het mis.

Kairos en Chronos
Wij gaan iets bijzonders doen, mensen worden niet 
zomaar herdacht. Hiervoor is tijd, rust en concentratie 
nodig. De rituele tijd wordt ook wel eens met Kairos 
aangeduid, verwijzend naar de Griekse god. Het 
besef van Kairos is een onderbreking van Chronos, de 
chronologische tijd. In rituelen heerst, zoals op andere 
bijzondere momenten in het leven, denk aan geboorte 
of overlijden, een ander tijdsbesef. In ons dagelijkse 
leven overheerst de chronologische tijd, wij zijn voort-
durend bezig met tijdsplanning, afspraken en agen-
da’s. Om Kairos te kunnen ervaren moet je dit loslaten 
en in het moment blijven. Gedachtes en gevoelens 
worden gericht op wat je aan het doen bent.
Daarom moeten deelnemers bij het passeren van het 
Tijdkantoor aangeven of zij bereid zijn om deel te ne-
men aan het ritueel. Ik vraag iedereen in de groep of 
dat het geval is en kijk daarbij iedereen ook even aan. 
Sommigen zeggen volmondig ‘ja’, anderen zijn verrast 
dat zij ook iets moeten zeggen, lachen een beetje ver-
legen en weer anderen zitten met tranen in de ogen 
over wat ik zojuist heb verteld: over de vele Joden 
die uit deze buurt zijn afgevoerd en omgebracht. Om 

Namen en Nummers beleefd en beschouwd door de ogen van een ritueel onderzoeker

Rituele tijd
en aandacht
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ment. Niet alleen tijdens die ene herdenking op 4 mei, 
maar jaar na jaar na jaar. Het is een enorme klus, maar 
elke naam krijgt zo een persoonlijke, tastbare en zicht-
bare plek. Dat maakt het extra bijzonder. Het geeft elk 
ontnomen mensenleven een plek in de tijd.
De tijdelijkheid van een ritueel maakt dat wij in staat 
zijn om in Kairos te blijven. Deze aandacht en concen-
tratie houd je meestal niet de hele dag vol, maar wel 
voor de duur van het ritueel.

Namen en Nummers is een tijdelijk monument, en 
mede daardoor leeft het. De geschiedenis komt tot 
leven en wordt getransformeerd. Iets wat eerder niet 
mogelijk was, wordt symbolisch gedaan. Handelingen 
behoren tot de belangrijkste en krachtigste onderde-
len van rituelen: je doet er iets mee. Het tragische ver-
leden kunnen wij niet veranderen; het verlies heeft al 
plaatsgevonden. Of zoals Ida van der Lee schrijft ‘het 
is goed om de pijn en de wonden te laten zien, deze 
letterlijk lucht te geven’. Door een ritueel krijgen wij 
de kans om iets met die pijn te doen. Je wordt gecon-
fronteerd met het verleden, maar door het geven van 
aandacht en van je eigen tijd, iets wat in onze drukke 
samenleving schaars is, kun je iets betekenisvols doen. 
Je geeft iemand een naam en plaats op de plek waar 
ze thuishoren.

Joanna Wojtkowiak (1982) is cultuurpsycholoog 
en werkt sinds 2012 als onderzoeker en docent 
aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze is daar 
coördinator van de celebrantenopleiding. Joanna 
werd in Polen geboren en groeide daar en later 
in West-Duitsland op. Als student kwam ze naar 
Nederland (Radboud Universiteit in Nijmegen). 
Haar wetenschappelijke belangstelling gaat met 
name uit naar nieuwe rituelen, en naar rouw en 
verlies. Ze heeft meerdere publicaties op haar 
naam staan (o.a. Afscheidsrituelen in tijden van 
corona) en publiceert zowel in het Nederlands als 
in het Engels.
 
www.joannawojtkowiak.com

Attributen bij station 8: de Hoogste Tijd,

de afsluiting van het ritueel.

symbolisch is, ze voelen dat zij iets heel belangrijks 
doen. Daardoor ook raken mensen vaak geëmotio-
neerd tijdens rituelen, ook al staan zij niet in directe 
verbinding met het leed en de persoon die op dat mo-
ment wordt herdacht. Door de zorgvuldige opbouw 
van het ritueel worden de emoties op dit hoogtepunt 
ervaren. De grootte van de plattegrond laat symbo-
lisch het verlies zien, maar het is hierdoor ook fysiek 
en tastbaar. Het verlies is echt; door de symboliek van 
een naambordje wordt dit zichtbaar gemaakt. Deze 
twee-eenheid in rituelen, het tastbare handelen en de 
symbolische betekenis, maken een ritueel zo krachtig. 
De fysieke kenmerken van het symbool komen over-
een met diens betekenis. Je spreekt de naam uit van 
de persoon die wordt herdacht, naam en persoon zijn 
beide echt, en daarna leg je de naam op de plek waar 
die hoort: het juiste huisnummer op de plattegrond.

Samenwerkende elementen
In de loop van de dag gaat het steeds harder regenen 
en stormen. Toch merk ik daar weinig van, hier op het 
Kastanjeplein, als vrijwilliger en bij het begroeten van 
nieuwe deelnemers. Ik ben verbaasd dat er zoveel 
mensen blijven komen om aan het ritueel deel te 
nemen. De denkbeeldige koepel werkt. Buiten stormt 
en waait het, maar ‘binnen onder de koepel’ zijn wij 
geconcentreerd en met aandacht bezig.
Als ritueel onderzoeker kan ik niet anders dan ook 

naar de technische uitvoering van het 
ritueel kijken. Een goed ritueel laat 
je iets ervaren wat niet rationeel te 
begrijpen is. Dat maakt het voor de 
wetenschap ook lastig om rituelen 
goed te beschrijven. Rituelen overstij-
gen het hier en nu en dat is precies 
wat je als deelnemer tijdens Namen 
en Nummers ervaart. De opbouw, de 
symboliek, het gebruikte materiaal en 
de uitvoering van het ritueel vormen 
een geheel. De religiewetenschapper 
Ronald Grimes verdeelt rituelen in een 
aantal elementen die in elk ritueel aan-
wezig zijn, zoals plaats, tijd, objecten, 
actoren, handelingen en groepen. Bij 
een goed ritueel, zoals bij Namen en 
Nummers, werken deze elementen 

samen. Ze worden niet als apart gezien, maar ervaren 
als een organisch geheel.

Verbinding
Namen en Nummers legt als lokale dodenherden-
king naar mijn idee een krachtige link tussen heden, 
verleden en toekomst. Ik ben zelf niet in Nederland 
geboren en daarom niet met de dodenherdenking op 
4 mei opgegroeid. Door mijn deelname aan Namen 
en Nummers, voel ik mij verbonden met dit stukje 
Amsterdamse geschiedenis, ook al woon ik zelf in het 
oosten van het land. Een goed ritueel maakt dat je 
je verbindt met wat er gebeurt. Ongeacht je afkomst 
of achtergrond. Een goed ritueel verwijst niet ergens 
naar, maar verbindt iets groters met jezelf. De ge-
schiedenis komt tot leven. De afstand tussen jezelf en 
het ritueel is niet meer voelbaar. Op het Kastanjeplein 
valt het me op dat er deelnemers van verschillende 
leeftijden en achtergronden komen. Sommigen zijn 
nabestaanden, maar er zijn ook groepen leerlingen, er 
zijn familieleden uit binnen- en buitenland en sommige 
passanten ‘waren toevallig in de buurt’.

Een levend monument
Namen en Nummers is geen standaard herdenkings-
monument. Het is een levend monument. Deelnemers 
worden actief betrokken bij de herdenking en dragen 
elk hun steentje bij. Je bouwt samen aan het monu-

 Aankleding van de rituele ruimte op het Kastanjeplein.



Ester Mendes-Sitters
Rotterdam, 3 nov 1861 – Sobibor, 2 april 1943 
Bereikte de leeftijd van 81 jaar 
Derde Oosterparkstraat 16-I

Margaretha Gootdorp
Amsterdam, 12 okt 1920 – Auschwitz, 11 dec 1942 
Bereikte de leeftijd van 22 jaar 
Beroep: kantoorbediende
Eerste Oosterparkstraat 157-II

Salomon van der Woude 
Amsterdam, 27 mei 1897 – 
Midden-Europa, 31 mrt 1944
Bereikte de leeftijd van 46 jaar
Beroep: diamantslijper
Vrolikstraat 179-II

Vrouwtje Fransman-Buitekant
Amsterdam, 23 jan 1906 – Sobibor, 28 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 37 jaar
Vrolikstraat 88-huis

Vogeltje Pach-Kloot
Londen, 23 ap 1872 – Auschwitz, 5 feb 1943 
Bereikte de leeftijd van 70 jaar 
Vrolikstraat 325-I
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Eliezer de Beer
Hengelo, 21 jul 1896 – Auschwitz, 3 aug 1943
Bereikte de leeftijd van 47 jaar
Vrolikstraat 261-I

Aron van Kreeveld
Amsterdam, 16 sep 1907 – Sobibor, 16 jul 1943
Bereikte de leeftijd van 35 jaar
Beroep: reiziger
Vrolikstraat 70-III

Jeannette Slagter-Aronius
Zwartsluis, 30 sep 1871 – Sobibor, 26 mrt 1943
Bereikte de leeftijd van 71 jaar
Eerste Oosterparkstraat 150-I

Isaäc Teeboom
Amsterdam, 10 jun 1876 – Auschwitz, 5 okt 1942
Bereikte de leeftijd van 66 jaar
Beroep: diamantbewerker 
Vrolikstraat 99-II

Frederika Bloemist-de Behr
Amsterdam, 14 nov 1901 – Sobibor, 20 mrt 1943
Bereikte de leeftijd van 41 jaar
Beroep: directeur
Eerste Oosterparkstraat 168-huis
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Maar Ida zal haar kunstenaarschap nooit ontkennen of 
verwaarlozen in de lawine van organisatorische proble-
men binnen een project. Steeds weer draagt het hele 
ritueel haar stempel. Ze heeft een voorkeur voor oude 
materialen en voor gebruikte voorwerpen, die vaak in 
grote hoeveelheden soort bij soort verzameld zijn. 
Altijd is er aandacht voor volume en zwaarte, en voor 
het spelen met doorkijkjes en perspectief. Wat dat be-
treft blijft Ida een echte beeldhouwer. In de drukte van 
het organiseren behoudt ze haar zorgvuldigheid in de 
afwerking van de details. Een gebeurtenis ‘krijgt’ een 
ritueel dat erbij past, omdat het met veel aandacht 
wordt uitgevoerd.

Juist die aandacht geeft haar werk een helende 
werking voor betrokkenen en toeschouwers. Want Ida 
van der Lee is al met al een idealist. Met kunst kunnen 
we de littekens van de geschiedenis verzorgen. 
Misschien is het onmogelijk het leed te verzachten. 

Wel kunnen we die verwondingen dragen. En beter 
beseffen dat we allemaal recht hebben op een plek in 
de geschiedenis. Dat idealisme maakt dat ze haar doel 
niet uit het oog verliest: de helende kracht van het 
kunstzinnige. 

Ontwikkeling
In de loop der jaren is er in Van der Lee’s werk een 
verschuiving opgetreden. Aanvankelijk werkte ze 
aan projecten rondom het verdwijnen of slopen van 
gebouwen. Rituelen stonden in het teken van vergan-
kelijkheid. Huizen zijn gebouwd met aandacht, vaak 
door specialisten ontworpen. In die huizen hebben 
zich talloze gebeurtenissen afgespeeld. Zouden de 
huizen met zulke herinneringen zonder enige aandacht 
afgebroken kunnen worden? Door middel van rituelen 
kan men dan op het laatste moment nog aandacht 
besteden aan die ontelbare hoeveelheid menselijke 

Sloophamer Schatkamer, 2003; een schatkist gemaakt van sloopmaterialen en gevuld met herinneringen aan het Vissershop wordt in  

processie naar het Zaans Museum gebracht.

Sommige gebeurtenissen zijn te belangrijk om onop-
gemerkt te blijven. Op zo’n moment kan een ritueel 
hierbij een belangrijke rol spelen. Terwijl beleidsma-
kers de tragedie van gebeurtenissen over het alge-
meen liefst doen vergeten, en tegenstanders vooral 
proberen om de veranderingen te voorkomen die 
ermee gepaard gaan, zien anderen gebeurtenis en 
verandering onder ogen: welwillend of woedend. Zij 
willen het zwijgen doorbreken. Daarvoor kan een ritu-
eel ingezet worden. Een ritueel heeft dan een element 
van rouw en woede in zich, maar ook van trots.

Evenwicht
Een ritueel is een manier om een verstoord evenwicht 
te herstellen. Echter, alles herstellen is niet meer 
mogelijk. De tijd tikt meedogenloos door. De enige 
oplossing is dat je datgene wat je niet kunt realiseren, 
vorm geeft door middel van symbolen of symbolische 
handelingen. Een ritueel is het herstellen van een 
evenwicht met behulp van symbolen. 

De uitvoering van een ritueel vraagt een grote 
mate van zorgvuldigheid. Het kan gemakkelijk bom-
bastisch of zelfs potsierlijk worden. Het gevaar is 
dan dat het de tragiek van het gebeuren juist groter 
maakt. We zien dan helaas vooral de onbeholpenheid 
van de betrokkenen. We voelen weinig van de invloed 
van omstanders. Het is de kunst om een vorm te vin-
den waarbij de verschillende gebeurtenissen bij elkaar 
passen en het gevoel geven vanuit een noodzaak te 
zijn ontstaan. Rouw, woede en trots ontstaan wanneer 
zo’n noodzakelijke handeling verricht wordt.

Ontwerper van rituelen
Het organiseren van rituelen is een vast terrein van de 
kunstenaar Ida van der Lee geworden. Begonnen als 
beeldhouwer was zij zich sterk bewust van de verbon-
denheid met plaatsen en met de natuur die voor veel 
mensen verloren lijkt te gaan. Haar kunst werd een 
zoektocht naar een verleden dat zo recent is, dat de 
meeste mensen nauwelijks beseffen dat deze verande-
ring zich voltrekt.

Haar ontwikkeling als kunstenaar is bijzonder. Een 
ontwerper van rituelen is geen veel voorkomende 
invulling van het kunstenaarschap. Ida treedt heel vaak 
op als ontwerper, organisator en regisseur. Zelden 
heeft ze een centrale rol in een ritueel. Maar zij brengt 
wel de mensen bijeen die het uitvoeren en zorgt voor 
de randvoorwaarden en materialen. Daarbij kent ze 
nauwelijks grenzen; bij elk ritueel rekt ze de gebeur-
tenis op tot een formaat dat technisch en organisa-
torisch nauwelijks uitvoerbaar is. Maar in de meeste 
gevallen lukt haar dat wel.  

Dat haar projecten uitgevoerd kunnen worden, 
komt doordat ze heel goed in staat is om anderen 
bij haar ideeën te betrekken. Kunstenaars die deel-
terreinen van een ritueel uitwerken en vrijwilligers 
die zorgen dat alles naar behoren en veilig verloopt. 
Deze betrokkenheid van derden is essentieel. Een 
ritueel kan alleen slagen als de deelnemers zich met 
de gebeurtenis vereenzelvigen. Dat is een houding die 
indruk maakt op toeschouwers, die zich vervolgens 
aanbieden als vrijwilliger om aan het project mee te 
werken.

Namen en Nummers door de ogen van een kunsthistoricus

Ritueel
als kunstvorm

Het handschrift van Ida van der Lee
Michael van Hoogenhuyze
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Bijbelse ark vervoerd naar het museum. Het complete 
transport werd als een ritueel uitgevoerd. Het is een 
ritueel van thuisbrengen.

Dat ritueel werd nog duidelijker in haar pro-
ject Zouttocht. Daar werd in 2008 een compleet 
huisje met een zeilschip vanuit het Zuiderzee Museum 
terug naar de oorspronkelijke thuisplek in Zoutkamp 
gebracht. Ida van der Lee maakte geleidelijk aan de 
handeling van het thuisbrengen een prominent thema 
in haar werk. 

Namen en Nummers
Toen Ida van der Lee kwam te wonen in Amster-
dam-Oost heeft ze zich ook als kunstenaar betrokken 
gevoeld bij haar wijk. Daarbij ontdekte ze dat uit dit 
gedeelte van Amsterdam veel Joden in de Tweede 
Wereldoorlog waren weggevoerd naar de vernieti-
gingskampen in Duitsland en Polen. Om deze slachtof-
fers te herdenken, ontwikkelde ze in feite een eenvou-
dig en helder concept voor een ritueel –  
Namen en Nummers. Door naambordjes uit te leggen 
op een grote plattegrond op het Kastanjeplein in 
Amsterdam-Oost zie je hoe omvangrijk de tragedie is. 
Naast het vernietigen van mensenlevens zie je dat 
deze gebeurtenissen ook de stad zwaar heeft ver-
wond. De hoeveelheid mensen die uit Amster-
dam-Oost zijn weggevoerd, maakt dat zo’n buurt is 
leeggehaald en geamputeerd - sociaal, historisch en 
cultureel. De plattegrond met namen op het Kastanje-
plein is met de jaren steeds indrukwekkender en 
schokkender geworden. Een ritueel als herstel van een 
verstoord evenwicht door middel van symbolen. 
Duidelijker kan het niet. In de kunst kun je vorm geven 
aan dingen die eigenlijk te groot zijn om uit te druk-
ken.

Toen ik zelf had meegedaan, zocht ik thuis via 
internet de naam op die ik had uitgekozen voor het 
ritueel: Machiel IJzerman. Meteen vond ik hem. Chauf-
feur en verhuizer, omgekomen in Polen, oud 33 jaar. 
Gearresteerd omdat hij verraden was.

Namen uitspreken
Het kennen en noemen van een naam heeft in dit 
verband een grote betekenis. Ineens word je gecon-
fronteerd met de realiteit en krijg je een concrete 
connectie met een gebeurtenis. Je hebt een naam 

uitgezocht, een naam die zelden of nooit meer wordt 
uitgesproken. En dan doe jij dat. Door de naam van 
de persoon uit te spreken wordt de tragedie weer 
‘echt’ en word je ontroerd en geschokt naar aanleiding 
van een acuut probleem. Door de namen hardop uit 
te spreken, wordt het gruwelijke van een oorlog weer 
reëel.  

Het handschrift van de kunstenaar
Ida van der Lee weet bij haar rituelen heel precies te 
zijn in de keuze voor schaal, afwerking en materiaal.  
Het maakt dat haar werk herkenbaar is.

Gevoel voor de zwaarte van de materie, aandacht 
voor ‘vergeten’ dingen en mededogen voor het men-
selijke, maken dat haar rituelen steeds een optimisti-
sche kant tonen. Ook als ze over rouw en verlies gaan. 
De schoonheid van de kunst maakt dat je het ritueel 
niet volledig hoeft te doorgronden om gegrepen te 
zijn door die schoonheid. Want zo gaat het bij kunst. 
Je kunt genieten van schoonheid en ontroerd worden 
door gebeurtenissen zonder het getoonde volledig te 
begrijpen. De zorgvuldigheid en ernst van de uitwer-
king van een ritueel geeft de toeschouwer extra ruim-
te om er een persoonlijke betekenis aan te verbinden.  

Kunst wordt ingezet om de juiste vorm te vinden 
voor een ritueel. Een ritueel waarmee een tragedie 
in de geschiedenis, een onomkeerbare gebeurtenis, 
wordt aangewezen. Zo kan die gebeurtenis een plek 
krijgen in onze cultuur.

Michael van Hoogenhuyze (1946) is kunsthistori-
cus en was lange tijd werkzaam bij de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en 
bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij gaf 
lessen kunsttheorie, begeleidde jonge kunstenaars 
en deed onderzoek naar creatieve processen in de 
kunst. Over zijn bevindingen geeft hij lezingen en 
schrijft hij boeken, waaronder Van Muzisch Spel 
naar Muzisch Denken (2015) en Mythologie van 
de Schepping (2019).

www.mythologievandeschepping.nl

beslissingen en gebeurtenissen die met een plek en 
de mensen verbonden zijn. 

De projecten van Ida van der Lee werden steeds 
omvangrijker. Meer en meer moest ze een beroep 
doen op medewerkers, andere kunstenaars en specia-
listen die hielpen bij de realisatie. 

Hier blijkt hoezeer het ontwerpen en regisseren 
van rituelen een ingewikkeld spel is met evenwichten. 
Het verstoorde evenwicht is de eerste aanleiding voor 
een ritueel. Dat kan de afbraak van een gebouw zijn, 
het overlijden van een vriend of iets anders. Het is 
ook van belang om een evenwicht te bewaren in het 
team van medewerkers. Een goede verhouding tussen 
vaklieden en kunstenaars enerzijds en mensen die een 
bijzondere betrokkenheid hebben met de aanleiding 
van het ritueel (bewoners, deelnemers) of met het 
ritueel zelf vrijwilligers), is essentieel. 

Zo heeft Ida een jarenlange praktijk ontwikkeld 

rond het vieren van Allerzielen op begraafplaatsen. 
Die groeide uit tot grote projecten waar veel mensen 
aan meewerken onder de naam Allerzielen Alom. Dit 
ritueel komt niet alleen tot zijn recht als er overleden 
bekenden van deelnemers of nabestaanden ter plekke 
zijn begraven of gecremeerd – ook als die op een an-
dere begraafplaats hun graf kregen, is de impact van 
het ritueel groot.

Veel projecten kenden momenten van herdenken, 
aandacht besteden aan zaken die te gemakkelijk 
vergeten kunnen worden. Een volgende stap was in 
de kiem al aangeduid in haar project Sloophamer 
Schatkamer rond de wijk Vissershop in Zaandam. De 
afbraak van een oude wijk was de aanleiding om zo 
veel mogelijk verhalen uit die buurt te verzamelen. 
Door al die verhalen kreeg men het beeld van een in-
teressante cultuur die aan het verdwijnen was. De ver-
halen werden opgeborgen in een kist en als een soort 

 Allerzielen Alom, het ritueel Tafelen, 2013, Begraafplaats Zwanenburg.



Sara Bleekveld-Brandon
Amsterdam, 25 jun 1905 – Auschwitz, 26 feb 1943
Bereikte de leeftijd van 37 jaar
Vrolikstraat 128-II

Suzanna Kopuit-Marcus
Amsterdam, 11 apr 1905 – Sobibor, 11 jun 1943
Bereikte de leeftijd van 38 jaar
Oosterpark 44 bovenhuis

Engeltje Eljon
Amsterdam, 15 okt 1885 – Auschwitz, 25 jan 1943 
Bereikte de leeftijd van 57 jaar 
Beroep: dienstbode
Eerste Oosterparkstraat 31-II v

Barend de Swarte
Amsterdam, 20 dec 1862 – Auschwitz, 26 okt 1942
Bereikte de leeftijd van 79 jaar
Vrolikstraat 92-III

Emanuel de la Fuente
Amsterdam, 21 feb 1900 – Auschwitz, 28 feb 1943
Bereikte de leeftijd van 43 jaar
Beroep: slager
Vrolikstraat 95 II
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Simon Meijer
Amsterdam, 11 dec 1897 – Auschwitz, 28 feb1943
Bereikte de leeftijd van 345 jaar
Beroep: werkzaam bij de posterijen 
Vrolikstraat 93-II

Salomon Natkiel
Amsterdam, 1 mei 1872 – Amsterdam, 11 aug 1942
Bereikte de leeftijd van 70 jaar 
Vrolikstraat 97-huis

Louis van der Noot
Amsterdam, 16 mei 1910 – Sobibor, 26 mrt 1943
Bereikte de leeftijd van 32 jaar
Beroep: magazijnbediende 
Vrolikstraat 257-II

Marinus Wilhelmus Doornheim
Amsterdam, 5 apr 1911
– Mülheim an der Ruhr, 10 jan 1945
Bereikte de leeftijd van 33 jaar
Beroep: metselaar
Vrolikstraat 151–IV

David Buitenkant
Amsterdam, 22 mei 1895 – Auschwitz, 30 apr 1943
Bereikte de leeftijd van 47 jaar
Beroep: expeditieknecht
Vrolikstraat 283-I
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Deelnemer Denise Payne :

‘Het uploaden werd 
ook een ritueel’
Denise Payne heeft Duits-Amerikaanse roots en heeft 
Namen en Nummers eerst als deelnemer en vervol-
gens als vrijwilliger meegemaakt. Over haar achter-
grond: ‘Mijn partner, Jouke Kramer, en ik zijn allebei 
bibliotheekmedewerkers geweest in de VU-biblio-
theek en daarmee ook goed in het raadplegen van 
online archieven. Ik doe al jaren onderzoek naar mijn 
familie in de Verenigde Staten en naar die van Jouke 
in Friesland. Nu wonen we in Diemen, maar tot 2011 
woonde ik in de Vrolikstraat. In die periode heb ik Ida 
van der Lee leren kennen tijdens haar wasgoedproject 
in onze straat.’

“ Een vriendin van me hier in Diemen vertelde me 
in 2017 over de herdenking op het Kastanjeplein, mijn 
oude buurt. Ik woonde daar toen in een nieuw pand, 
maar de huisnummers waren gehandhaafd - alleen was 
de aanduiding driehoog door de letter C vervangen. Ik 
woonde op 257-C, in de oorlog was dat 257-III. Voor 
de weggevoerde bewoner in die tijd maakte ik het 
naambordje. Ik was zo onder de indruk van het ritu-
eel dat ik Ida mijn hulp heb aangeboden. Naast mijn 
taken als vrijwilliger, doorzocht ik online bronnen als 
Joodsmonument.nl, Oorlogslevens.nl en Wiewaswie.nl, 
maar ook de familiekaarten van het Amsterdams Stads-
archief en dat van de Diamantbewerkersbond. Soms 

ter controle raadpleegde ik ook Delpher, het krantenar-
chief van de Koninklijke Bibliotheek. Het gekke is, ik heb 
zeventien jaar in de Vrolikstraat gewoond, maar wist 
toen niet veel van de geschiedenis. Wist wel van het 
meisje dat was doodgeslagen door een verwarde man. 
En naar het schijnt heeft schuin tegenover mij, vlakbij 
de Iepenweg, een van de laatste Joodse kappers van 
Amsterdam zijn zaak gehad. Het was Simon Blits; daar 
kwam ik achter via Joodsamsterdam.nl/vrolikstraat.

Veel foto’s die van alle 2800 naambordjes zijn 

gemaakt heb ik eind 2020 helpen uploaden naar 
Joodsmonument.nl; dat was beslist geen lopende-
bandwerk. We kregen namenlijsten en fotobestanden 
aangeleverd van zo’n tachtig tot honderd personen, 
op volgorde van adres. Ik werkte systematisch, maar 
merkte ook dat ik een eigen ritueel had ontwikkeld. 
Gaandeweg realiseerde ik me dat huis voor huis, pand 
voor pand, straat voor straat, waren leeggehaald. Hele 
families verdwenen. Bijna fysiek kon je het pad van 
de daders volgen. Heftiger nog kwamen de ‘stambo-
men’ binnen met vaak dezelfde data en plaatsen van 
overlijden. Door dit werk stond ik oog in oog met de 
persoon die tot dan toe alleen een naam was.

Toen de herdenking in mei 2020 vanwege corona 
niet op het plein door kon gaan, hebben Jouke en ik 
samen vier naambordjes thuis gemaakt. We kregen 
allebei twee namen toegewezen, van mensen die op 
verschillende verdiepingen in hetzelfde pand woon-
den, tot ze werden weggehaald. Voor Jouke was het 
de eerste keer. We zijn samen aan de keukentafel 
gaan zitten met de bordjes, hebben kaarsen gebrand 
en de Mauthausenlieder van Mikis Theodorakis opge-
zet. Een paar van ‘onze’ slachtoffers waren immers in 
Mauthausen omgebracht. Uit de bronnen leerden we 
meer over deze mensen, zoals hun beroep: daarom 
gaven we de kleermaker Israël Hamel een klosje naast 
zijn naam.

Als vrijwilliger heb ik behalve bij het Archief op 
het Kastanjeplein, ook geholpen met het ordenen en 
waar nodig restaureren van de naambordjes. Met de 
inrichting van het Kastanjeplein hielp ik ook. Zo heb ik 
het Spoor getekend - lijnen getrokken rond het plein; 
indrukwekkend. Ik word weer emotioneel als ik het 

vertel. Je loopt dan met het naambordje in de hand 
langs het Spoor terug naar het huis van de overlede-
ne. Langs het Spoor liggen briefjes die destijds uit de 
trein zijn gegooid. Na afloop ruimden we het plein 
weer op, de naambordjes in kratten en in het atelier 
van Ida later weer gesorteerd.

De meeste indruk maakte de ontmoeting met 
Channa Walvisch. Bij toeval ontving ik haar bij het Ar-
chief, waar zij een foto zag waarop ze haar buurmeisje 
herkende. Daarna haar eigen vader en ook een foto 
waarop ze zelf staat naast een kindje van de buren in 
een kinderwagen. Channa vertelde hoe haar vader 
was opgepakt en hoe ze zelf als onderduikkind de oor-
log overleefde. Het kind in de kinderwagen niet. We 
zijn samen gaan zitten en ik bleef lang naar haar luis-
teren. Ida zag wat er gebeurde en begeleidde Channa 
verder. Het was een heel bijzondere ontmoeting.

In de bomen op het Kastanjeplein hingen de 
slingers van proppen papier. De wind bewoog de 
symbolen zachtjes heen en weer. Symbolen voor de 
nooitvertelde en onbekende verhalen, die misschien 
nog worden ontdekt, of voor altijd onbekend zullen 
blijven. Dat weten we niet. De plattegrond waar de 
bordjes werden uitgelegd, maakte de herdenking nog 
tastbaarder.”

Dit bordje voor Israël Hamel maakte Jouke Kramer, partner van Denise Payne, met een thuisritueel in 2020.
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Israël Hamel
Amsterdam, 22 nov 1918 – 
Mauthausen, 6 sep 1941
Bereikte de leeftijd van 22 jaar
Beroep: kleermaker
Vrolikstraat 97-III

Belevingen van 
deelnemers

Sommige deelnemers aan Namen en Nummers gaven uitgesproken reacties op 
het ritueel of zochten contact met de organisatie. Voor deze publicatie heeft een 
aantal van hen hun ervaringen gedeeld met redacteur Anne-Mariken Raukema.

Denise als vrijwilliger actief met het ordenen van de naambordjes.



Het mooie van Namen en Nummers is dat het 
zorgvuldig en met respect is voorbereid en wordt 
uitgevoerd. Als deelnemer voel je de noodzaak en dat 
maakt het project zo sterk. Het is concreet; je geeft 
iemand echt, zowel figuurlijk als letterlijk, zijn of haar 
naam terug.”
Deelnemer Titia Frieling:

‘Kunst heeft te
maken met volledige 
aandacht’
Titia Frieling kent Namen en Nummers uitsluitend 
als deelneemster. Ze was geen vrijwilligster, is geen 
deskundige en komt niet uit de buurt. Ook komt ze 
niet om eigen familie ‘terug te brengen’. Toch kwam 
ze meerdere jaren achter elkaar op 4 mei naar het 
Kastanjeplein om er deel te nemen aan het ritueel, tel-
kens met andere vriendinnen. En ze is een kunstken-
ner – ze kijkt niet alleen vanuit het herdenkingsper-
spectief naar Namen en Nummers, maar beschouwt 
het ook als kunst.
Over haar achtergrond: ‘Bij mij thuis was de oorlog 
altijd aanwezig door een broer van mijn moeder die 
als RAF-vliegenier bij de invasie in Normandië om het 
leven kwam. En twee dierbare vriendinnen van mijn 
oma zaten in het verzet en vonden hun einde via het 
Oranje Hotel in Ravensbrück. Naar hen beiden ben ik 
vernoemd: Titia Theodora. Ik heb veel 4 mei-herden-
kingen intensief meegemaakt. Vanuit de Nieuwe Kerk, 
waar ik veertien jaar de functie van hoofd organisatie 
had. Later werkte ik enkele jaren voor het Comité 4 
en 5 mei - daar was mijn werk vooral de organisatie 
van de herdenking op de Dam.’

“ Het bijzondere van de projecten van Ida van 
der Lee is dat ze vanuit kunst ontstaan en zij de kunst 
steeds voorop stelt. Mijn dochter Saar en Ida kennen 
elkaar van het Walter Maas Huis in Bilthoven, een 

buitenplaats voor culturele verkenningen. Saar heeft 
meegewerkt aan het project Allerzielen Alom en het 
boek daarover. Ik ben mee geweest naar zo’n Aller-
zielen viering in de buurt van Haarlem, heel bijzonder. 
Papieren bootjes met een waxinelichtje erin dreven op 
het water en een koor – of een solist - zong de naam 
van degene die je wilde herdenken. De projecten zijn 
heel krachtig en ze hebben een begin en een eind.

Saar attendeerde mij op Namen en Nummers. 
Samen met een vriendin ben ik naar de herdenking 
op het Kastanjeplein gegaan. Het plein was versierd, 
bescheiden en sfeervol. Je gaat daar letterlijk een 
andere wereld in, vol rust en aandacht. De vriendin 
met wie ik daar was, was letterlijk van de kaart bij het 
zien van de kaarten in de bakken. Als je je realiseert 
dat al die kaarten voor mensen staan, dan is dat heel 
indrukwekkend. Naarmate meer mensen naambordjes 
maken, raakt het plein voller en raken de kaartenbak-
ken steeds leger.

Wie een naambordje kreeg, werd thuisgebracht. 
Ik koos ook een naam en schreef de naam met mooie 
letters op het bordje Je kon er zolang over doen als 
je wilde. Ik ben drie of vier jaar naar het Kastanjeplein 
gegaan op 4 mei. Ook al regende het pijpenstelen, 
de vriendelijke vrijwilligers bleven behulpzaam en 
gaven informatie. Je maakt op het plein de tocht met 
de trein van Westerbork naar Auschwitz. Het spoor 
was met sjablonen op de grond getekend, met de 
stopplaatsen. Daarna zocht je de straat op waar jouw 
slachtoffer woonde en iemand klingelde met een 
belletje. Dan sprak je de naam uit in een zin ‘Ik breng 
jou (...) terug haar huis.’ Dat maakte heel veel indruk. 
Een vrijwilliger legde voor mij het bordje op de juiste 
plaats. Bij het tijdbureau stapte je dan weer uit de tijd 
en werd je de vraag gesteld: ‘Waarvoor is het nu de 
hoogste tijd?’ Zo keerde je terug naar het heden. Tot 
slot kreeg je een kopje thee uit een porseleinen kopje. 
Alles was heel zorgvuldig en tot in het kleinste detail 
uitgewerkt. Dat bedoel ik met het aspect kunst. Want 
kunst heeft te maken met volledige aandacht. Van 
begin tot eind.”
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Deelnemer Judith Ensel :

‘Je voelt de noodzaak 
en dat maakt het een 
sterk project’
Judith Ensel heeft een Joodse achtergrond, maar 
thuis werd er nooit over de oorlog gesproken en ze 
wist nauwelijks iets over haar familiegeschiedenis. Bij 
een bezoek aan Amsterdam op 4 mei ontdekte ze Na-
men en Nummers min of meer bij toeval, en dat heeft 
een grote impact gehad op haar leven en op dat van 
haar familie. Na die eerste kennismaking is ze vier jaar 
vrijwilliger geweest op het Kastanjeplein en nu helpt 
ze mee om het ritueel in Brabant op te zetten. Maar 
ze herkent ook de afstand die door sommige Joodse 
mensen wordt gevoeld tot dit soort herdenkingen.
Over haar achtergrond: ‘Ik ben geboren en getogen 
in Amsterdam, in de Lepelstraat, achter Carré, een 
zijstraatje van de Onbekende Gracht. Woon al weer 
lang in Breda en werk in Tilburg bij Art-fact, een Cul-
tuurfonds voor kunst in de vrije tijd. Nu heb ik me ook 
aangesloten bij Verhalis, de instelling in Noord-Bra-
bant die Namen en Nummers organiseert. De eerste 
uitvoering was op 3 september 2021 in Tilburg. Dat 
heb ik gedaan om zowel persoonlijke als beroepsma-
tige overwegingen. Als community art project vind 
ik dit project enorm sterk, zowel in betekenis als in 
uitvoering.

“ Omdat ik uit Amsterdam kom, besloten mijn 
man en ik de 4e mei eens in mijn oude stad door te 
brengen. Bij toeval belandden we eind van de dag op 
het Kastanjeplein. Ik herkende het toen als het plein 
van Namen en Nummers, omdat Ida ooit een gast-
les had gegeven op de opleiding die ik volgde en zij 
daar vertelde over haar projecten, ook over Namen 
en Nummers. Er werd al opgeruimd, maar ik heb daar 
toch nog mijn eerste naambordje gemaakt en eigenlijk 
een half ritueel doorlopen. Het bordje was voor de 
ouders van mijn vader, mijn oma en opa, Rafael Ensel 
en Judith de Hond, die in de Blasiusstraat woonden 
en allemaal zijn weggevoerd en vermoord samen met 

nog heel veel andere familieleden. 
Tot dan wist ik nauwelijks iets over mijn familiege-
schiedenis. Mijn vader en zijn babyzusje waren bij 
hun grootouders aan het spelen toen hun ouders 
zijn weggehaald. Dat is hun redding geweest; mijn 
vader werd naar Brabant gebracht, het meisje naar 
Amstelveen. Na de oorlog zijn ze weer herenigd en 
samen groot gebracht. Bij ons thuis werd niet over de 
oorlog gesproken. Ik herinner me dat ik een keer een 
keppeltje in een lade vond en vroeg wat dat was. Mijn 
ouders zijn vrij jong gescheiden, dat heeft ook meege-
speeld, denk ik. Ik was nog te jong om belangstelling 
te hebben.

Ik zat in de buurt op de lagere school, aan de Voor-
malige Stadstimmertuin. Daar tegenover zat vroeger 
het Joods Lyceum. Veel later, ik moet rond de twintig 
zijn geweest, werd ik in de tram aangesproken met de 
vraag of ik van Portugees-Joodse herkomst ben. Dat 
zou best mogelijk zijn, via moederskant. Maar, zoals 
gezegd, het was geen onderwerp van gesprek thuis. 
Het interesseerde me niet echt en het voelde ook niet 
als ballast. Er waren geen foto’s of iets. Net als de 
meeste kinderen wilde ik gewoon niet anders zijn.

Op mijn 35e kreeg ik weer contact met mijn vader, 
na zo’n drieëntwintig jaar. Pas toen is het gaan leven, 
na het zien van een familiefoto waar mijn vader als 
kleine jongen op stond. Mijn vader ging zijn herinne-
ringen opschrijven, daarbij niet gehinderd door een 
grote fantasie, en die liet hij mij en mijn broer lezen. 
Mijn broer is historicus en heeft onder andere voor het 
NIOD gewerkt. Hij is wat zaken gaan verifiëren. Mijn 
vader begon toen ook zelf over het plaatsen van Stol
persteine. Namen en Nummers heeft me geholpen om 
onze familiegeschiedenis bespreekbaar te maken. He-
laas is mijn vader nooit op het Kastanjeplein geweest, 
terwijl hij vlakbij woonde, in de Linnaeusstraat. Maar 
hij was begin mei bijna altijd met vakantie. Gelukkig is 
mijn broer met zijn gezin wel geweest, hoewel hij aan-
vankelijk moeite had om zich ervoor open te stellen.

Die afstand herken ik wel. Het is mijn familie die 
de Holocaust heeft meegemaakt, niet ik zelf. Ik heb 
me ook nooit buitengesloten gevoeld omdat ik Joods 
ben. Ik ben ook niet Joods opgevoed. Denk wel dat 
het hen en miljoenen anderen gewoon is overkomen. 
Ze leidden hun leven, in hun buurt, die bestond uit 
gelijken.



Stolpersteine
Stolpersteine, of Struikelstenen, is een project van 
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over 
heel Europa verspreid monument voor de Holocaust 
slachtoffers. De gedenktekens zijn stenen van beton 
met op de kop een messing plaatje van tien bij tien 
centimeter. Daarin staan de naam, geboortedatum, 
deportatiedatum en plaats en datum van overlijden 
gestanst. Lange tijd maakte Demnig ze zelf met de 
hand en plaatste hij ze ook zelf. Maar door de storm-
achtige ontwikkeling van het project heeft hij daar 
inmiddels hulp bij. Demnig brengt deze gedenktekens 
aan in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van 
mensen. De Stolpersteine herinneren aan Joden, Sinti 
en Roma, aan politieke gevangenen, dienstweige-
raars, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandi-
capten. Struikelen doet men niet over de stenen, maar 
als je de moeite neemt om te kijken dan maak je 
tegelijk een buiging, uit respect. 

Stolpersteine bij Vrolikstraat 92-1
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Deelnemer Jansje Stodel :

‘Herdenken op 
menselijke maat’
Jansje Stodel werd in de oorlog geboren in een Jood-
se familie die vrijwel geheel werd weggevoerd en ver-
moord. Alleen zijzelf, haar zusje Anne en haar beide 
ouders hebben de oorlog overleefd. Ze stuurde een 
paar jaar geleden een e-mail naar Ida van der Lee met 
de vraag of zij mocht komen. Over haar achtergrond: 
‘Mijn ouders hadden een sigarenwinkel op de Kas-
tanjeweg, nummer 5, vlakbij het Kastanjeplein. Ik ben 
geboren in 1941, ben tachtig jaar nu. Honderdzesen-
twintig van mijn familieleden zijn omgebracht, enkel 
en alleen omdat ze Joods waren. Altijd weer voel ik 
wanhoop, onmacht, woede als het gaat om wat de 
Joden is aangedaan in de tweede wereldoorlog.’

“ Ik moet Namen en Nummers als 4 mei-herden-
king op AT5 hebben gezien. Mijn eerste reactie was: 
daar moet ik heen. Alle vier mijn grootouders zijn ver-
moord, de oudste was 66. Zij als zovelen hebben geen 
laatste rustplaats gekregen. Ben nu zelf al jaren ouder 
dan zij, raar is dat...

Door Namen en Nummers heb ik daadwerkelijk 
iets kunnen bijdragen aan het laten zien aan hen die 
willen zien wat er gebeurd is. Voor mijn vier groot-
ouders heb ik naambordjes gemaakt en neergelegd, 
maar ook voor andere familieleden. Het was alsof ik 
hun naambordjes aan hun huisdeur spijkerde. Ben 
twee keer bij de bijeenkomst op het Kastanjeplein 
geweest. Dit met eigen handen doen en het visualise-
ren was heel belangrijk voor mij. Met het maken van 
de naambordjes en het neerleggen bij alle andere, 
voegde ik iets toe aan het zichtbaar maken, dat zij ge-
leefd hebben, als deel van de Joodse bevolkingsgroep 
die gezichtsbepalend is geweest voor deze straten, 
de buurt, de stad. En dat ze allemaal weggerukt zijn, 
vermoord. Het gezegde “Als je naam niet meer wordt 
genoemd, besta je niet meer” is zo waar. Het hele pro-
ces emotioneerde me enorm.

Jarenlang had ik de neiging foto’s van mensen die 
omgebracht zijn met bijzondere aandacht te bekijken. 

Door hun gezichten te bestuderen, waren ze niet he-
lemaal vernietigd. Al hadden ze geen naam voor mij, 
een gezicht hadden ze wel. Heb nog altijd heel weinig 
nodig om getriggerd te worden. Sluimerend zijn de 
pijn en het verdriet altijd aanwezig, 365 dagen per 
jaar. Altijd schuilt er onmachtig verdriet in me over de 
miljoenen onvoltooide levens. Dat, in combinatie met 
de gruweldood, de ontheiliging, het te zijn weggerukt 
uit het midden van hun leven, alleen omdat ze Joods 
waren, blijft dat verdriet voeden.

Ik heb wel aan het aanvragen van Stolpersteine ge-
dacht, maar ben daar dubbel in. Aan de ene kant vind 
ik het mooi bedacht en dat je door het plaatsen van 
gedenktekens op de stoep familieleden een blijvende 
herinnering kan geven. Maar aan de andere kant wil ik 
niet dat er over mijn grootouders wordt heen gelopen. 
En ik kan niet goed inschatten hoe men met de stenen 
in sommige buurten omgaat. Nu niet, en over een tijd 
niet.

Het mooie van Namen en Nummers is dat het 
zoveel persoonlijker is dan andere herdenkingen. Het 
is concreet, tastbaar, hoorbaar. Er zijn fysieke plekken, 
huizen met huisnummers, namen van slachtoffers, hun 
familieleden, vrienden, buren. Namen en Nummers is 
herdenken op menselijke maat.”
Het uitgebreide verhaal van Jansje Stodel is te lezen 
op Geheugenvanoost.nl

1942 – De trotse ouders Nathan en Betty Stodel

met anderhalfjarige Jansje.



Eliazer Bas
Amsterdam, 23 mei 1858 – Auschwitz, 10 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 84 jaar
Vrolikstraat 281-III

Naatje Bas-Peperwortel
Amsterdam, 12 okt 1861 – Auschwitz, 10 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 80 jaar
Vrolikstraat 281-III
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“ Ik maakte de allereerste naambordjes van 
Namen en Nummers voor de bewoners van mijn eigen 
adres. Van de zoldervloer heb ik een stukje zeil los-
gepeuterd, net als een paar oude kranten die achter 
houtwerk vandaan kwamen. Deze stukjes heb ik in hun 
naambordjes verwerkt.

Eliazer Bas en Naatje Bas-Peperwortel, een ouder 
echtpaar. Op Wiewaswie.nl vond ik dat Eliazer siga-
renmaker was; verder heb ik niet veel over hen kunnen 
vinden. Hun namen voelen inmiddels heel 
vertrouwd. Bij elke presentatie over Namen en 
Nummers liet ik de twee naambordjes zien. 

De inboedellijst die ik bij hun namen op 
Joods Monument aantrof geeft een idee van 
hun woning. Daardoor krijg je ook een beeld 
van de bewoners zelf. Als ik de lijst zie, had-
den Eliazer en Naatje aandacht besteed aan 
de inrichting; misschien was er ook wel wat 
geld. Ze hadden een staande klok, een spiegel 
met sieraden, een rekje met snuisterijen, een 
theetafel met een kanten kleedje, een bloe-
mentafel met kleedje. Naatje Bas-Peperwortel 
had aandacht voor haar huis. De kast met 
waardeloze spullen raakt me ook. Zelf koester 
ik ook waardeloze spullen.”Ida van der Lee  Het interieur van Vrolikstraat 281-III in de jaren 90, bewoner: Ida van der Lee.

Alle naambordjes die tijdens Namen en Nummers zijn 
gemaakt hebben hun eigen verhaal. Gedurende de 
jaren kwamen die steeds vaker naar voren. Namen en 
Nummers ging aanvankelijk vooral over de namen van 
slachtoffers en het ritueel van symbolisch thuisbren-
gen. De verhalen achter deze personen kwamen soms 
naar voren als deelnemers op het Kastanjeplein hun 
gekozen naam opzochten op Joodsmonument.nl. 
Vaak is er niet veel meer te achterhalen; er was nie-
mand meer om het te vertellen, omdat hele families, 
hele buurten, hele gemeenschappen zijn vermoord. 

Op Joodsmonument.nl worden verhalen verzameld 
die er nog wél zijn en er zijn meer bronnen waardoor 
je nog veel te weten kunt komen. Dit liet archivaris en 
buurtbewoner Harmen Snel zien in 2017. We vroegen 
hem archiefonderzoek te doen naar een van de vele 
slachtoffers. Hij koos een willekeurig iemand, Sara 
Ritmeester-Blik, een armlastige vrouw. Over arme 
mensen is vaak minder geschreven geschiedenis. Toch 
kwam Harmen nog veel te weten. Hij droeg zijn ge-
vonden verhaal voor na de acht uur herdenking in dat 
jaar. Ook buurtbewoner Ellen Ros deed toen onder-
zoek naar Ida de Boer en kwam daarmee bijvoorbeeld 
op de heroïeke en tragische geschiedenis van de 
textielfabriek Hollandia-Kattenburg. 

En steeds vaker kwamen er verhalen boven drijven 
doordat nazaten zich meldden, zoals Channa Walvisch, 
Yessica de Vries en Micha Bruinvels. Zij vertelden wat 
er in en met hun familie is gebeurd. Maar ook het ver-
haal van de maker van het naambordje wordt ermee 
verteld. Door het kiezen en het schrijven van de naam 
krijgt de maker een band met de herdachte persoon 
en brengt dat tot uitdrukking.

In het eerste coronajaar stimuleerden we deel-
nemers om thuis naambordjes te maken en daarbij 

verhalen te zoeken. Het verhaal over Isaäc Beugeltas 
door Ad Zuiderent is hier een mooi voorbeeld van. 
Soms hebben deelnemers het verhaal verbeeld op 
het naambordje, zoals Tamara van Caspel deed voor 
Deborah Goedel-Waterman die haar zoontje aan een 
passerende fietser meegaf. Alle bordjes geven een 
beeld van de slachtoffers én van de makers. Op de 
volgende pagina’s wordt de achtergrond van enkele 
naambordjes uitgelicht. We hopen dat deze paar ver-
halen het grotere verhaal persoonlijker maken.

Als deze verhalen je interesse opwekken, dan kun je 
op de website Namenennummers.nl nog andere per-
soonlijke verhalen opzoeken. Je kunt beginnen met 
het opzoeken van een adres dat je zelf kent: een adres 
waar je woont of een adres waar je iemand kent. Of 
klik gewoon op een bordje dat je aanspreekt. 

Wanneer je zo op die site ronddwaalt, word je 
geraakt door het persoonlijke van al die bordjes, van 
al die adressen, al die individuen. We kennen vaak wel 
het enorme getal van zes miljoen vermoorde Joden, 
waarvan 104.000 mensen uit Nederland. Dat is te 
groot om te bevatten. Maar als je één zo’n verhaaltje 
leest, zie je ook het ongelooflijke van die ene mens. 
Die oudere man die zijn vrouw uit het oog verloor. Die 
baby die nog geen jaar werd. Die puber die zo van 
school werd geplukt. Dat gezin van veertien personen 
van wie er maar één overleefde. 

Ontdek de naambordjes. Zoek de verhalen. Lees de 
mensen. En als je wilt… maak dan ook een gedenk-
pagina, en herdenk iemand, zodat ook deze mens 
voortleeft doordat zijn of haar naam genoemd blijft.

Ida van der Lee

Naambordjes
uitgelicht
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“ Juna zit bij mij in de klas; we zitten in groep 6. 
Ik ben negen jaar. Haar moeder had aan mijn moeder 
informatie gestuurd over de herdenking op het Kas-
tanjeplein. Juna woonde daar toen, nu woont ze hier 
om de hoek. Mama heeft ons samen aangemeld om 
een bordje te maken. Het was april vorig jaar, corona 
duurde al een maand ofzo. Ik weet best veel over de 
oorlog. Niet van school, maar van mijn vader. Ik heb 
er ook een paar boeken over, die gaan over echte 
gebeurtenissen. 

Kijk, dit is het boek waar in vorig jaar uit voorge-
lezen ben: Twee fonkelende sterren in een blinkend 
witte sneeuw, van Davide Morosinotto. Die fonke-
lende sterren zijn de twee kinderen uit het boek. Het 
verhaal speelt zich af in de oorlog, in Rusland. Papa en 
mama hebben soms wel stukken weggelaten, zeiden 
ze later, omdat die te heftig waren. Twee jaar geleden 
heb ik een spreekbeurt gehouden over de Tweede 
Wereldoorlog. 

We hebben het plankje opgehaald bij het Kastanje-
plein. Daar stond bij Ieke Ginjaar in de tuin een plastic 
bak met een deksel en daarin lagen houten bordjes. 
Daar hebben we ons bordje ook weer ingeleverd. We 
kregen een naam, die was best lang: Abraham Sal 
Tonninge. Hij is maar zeven geworden. Veel tijd om 
het naambordje te maken hadden we niet. Ik denk dat 
we twee middagen zijn bezig geweest. Mama heeft 
de letters erop gezet en ik heb er veel rode ballen bij 
getekend. Omdat hij ongeveer even oud was als ik, 
denk ik dat hij vast ook van ballen hield. Niet speciaal 
voetballen, maar ook tennisballen, of nog andere. We 
hebben wel veel rode potloden versleten.

Ik weet niet of we toevallig de naam van een jongentje 
kregen. Het was wel anders geweest als het een ouder 
iemand was geweest. Bram had best gewoon bij mij 
om de hoek kunnen wonen. Met zijn zusje Mia en zijn 
vader en moeder. Ze zijn alle vier op dezelfde dag 
vermoord in Auschwitz.

Toen we de naam en het adres kregen, zijn we daar 
gaan kijken. Mijn moeder heeft bij de mensen die daar 
nu wonen een kaartje met vergeet-me-nietjes erop 
in de bus gedaan. En dat wij een naambordje had-
den gemaakt voor Abraham Sal. De bewoners wisten 
niets van de mensen die daar in de oorlog hebben 
gewoond. Zij zeiden dat ze struikelstenen gingen 
bestellen..

Van mama weet ik dat door corona de bijeenkomst 
op het Kastanjeplein niet door kon gaan. Dat de 
naambordjes op het eiland Pampus zijn neergelegd. 
Ik heb er op school niet over verteld, want het was 
vakantie. En corona. Natuurlijk heb ik het Juna wel 
verteld.

Een paar dagen ervoor was er ’s avonds een 
bijeenkomst achter de computer, met Zoom. Ik wilde 
daar niet aan mee doen; er waren te veel mensen en 
het duurde allemaal erg lang. Eerst oefenen en toen 
in het echt. Mama vertelde de volgende dag wel dat 
ze het heel moeilijk had gevonden om de naam van 
Abraham Sal Tonninge uit te spreken en het bordje 
omhoog te houden. Dat snap ik wel.”Toon Gremmen

Abraham Sal Tonninge 
Amsterdam, 12 sep 1934 – Auschwitz, 16 aug 1942
Bereikte de leeftijd van 7 jaar 
Vrolikstraat 315-I
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Kamer

vitrage (3) 
overgordijn (2) 
gordijn 
hanglamp 
rekje met snuisterijen 
hangklok 
wandplaat (3) 
zitbank 
stoel (4) 
armstoel met kussen (2) 
tafel met kleed 
bloementafel met kleed 
kussen (2) 
linnenkast met 
linnengoed 
staande klok 
kachel 
theetafel met kanten 
kleedje en 2 schalen 
dienblad met steengoed 
linoleum 
rieten mat (2) 
mat (3) 
wandkast

Kamer

hanglamp 
vitrage (2) 
overgordijn (4) 
rolgordijn (2) 
spiegel met sieraden 
wandbord (6) 
klok 
buffet met kleedje 
vaas (2) 
snuisterijen 
hoed (2) 
gordijn 
bloementafel (3) 
bloempot 
tafel met kleed 
stoel (6) 
armstoel 
zitbank 
linoleum 
rieten mat 
mat (4) 
glas en aardewerk 
metalen goederen 
dameskleding

Kamer

hanglamp 
wandplaat 
wandbord (3) 
ijzeren tweepersoonsbed 
met beddengoed 
stoel (2) 
theetafel met kleedje 
glas en aardewerk 
linoleum 
rieten mat

Kamer

hanglamp 
vitrage 
rolgordijn 
spiegel 
wandplaat (3) 
luidspreker 
weegschaal 
3pits petroleumstel met 
plaat 
kast met waardeloze 
spullen 
tafel (2) 
stoel (3) 
barometer 
pijpenrek 
ladder 
herenkleding 
linoleum 
rieten mat (2) 
wandkast 
2pits petroleumstel

Keuken

bordlamp 
rolgordijn (11) 
wandspiegel (2) 
wandkoffiemolen 
huishoudelijk gerei 
keuken en 
schoonmaakgerei 
1pits gasstel (2) 
kachel 
stoel 
onbekend 
wandkast 
linoleum 
loper

Veranda
 
emmer (3) 
wandkast

Zolder
 
brandstof (hl) (5) 
koffer 
kolenkit (2)

Gang

loper 
kleerhanger met kleding 
balatum vloerbedekking

Inboedellijst van gezin Eliazer Bas

Inboedellijsten
Inboedellijsten werden opgesteld door medewerkers 
van de Hausraterfassungsstelle, een afdeling van 
de Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Deze 
afdeling was belast met de registratie van eigendom-
men die achterbleven in woningen van Joden nadat 
de bewoners waren gedeporteerd. Dit gebeurde in 
opdracht van de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. 
De inboedels werden vervolgens (deels) getrans-
porteerd naar Duitsland. De eindbestemming zou 
Oost-Europa moeten zijn, maar het merendeel van de 
geroofde meubelen is niet daar terecht gekomen, maar 
bij vertrouwelingen van Rosenberg.
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ten hele stapels regenjassen naaien voor de Duitse 
Wehrmacht. Mensen in de fabriek saboteerden de 
boel door gereedstaande partijen uniformen kapot te 
snijden. De Gestapo kwam daar nog onderzoek naar 
doen.

Het Joodse personeel had een Sperre – toestem-
ming om te blijven werken op de fabriek. Maar 
gaandeweg werd alles grimmiger. De Jodenster werd 
verplicht. Joden mochten bijna niks meer, nog geen 
wandelingetje in het Oosterpark maken. De fiets 
moesten ze al inleveren. Ook op het werk verander-
de de sfeer, ze mochten niet meer samen lunchen. 
Joden kregen geen bord en bestek meer en moesten 
beneden in het magazijn eten. De razzia’s namen toe, 
de Februaristaking brak uit. De arbeiders uit Noord 
riepen de werknemers van Hollandia op om samen op 
te trekken naar de Dam.

In juli 1942 kreeg Ida, net als vele anderen, een 
brief. Een oproep ‘voor eventuele werkverruiming in 

Duitsland’. Bijna haar hele familie kreeg de oproep. Ze 
mocht maar één koffer of rugzak meenemen met wat 
kleren, en eten voor drie dagen. Op het werk kwamen 
mensen plotseling niet meer opdagen, die doken 
onder. Maar waar hadden zij in hemelsnaam moeten 
onderduiken? Alle familie in de buurt was even krap 
behuisd. 

In juli 1942 meldde Ida de Boer zich ‘s avonds met 
haar koffer bij een van de drie verzamelplekken in de 
stad. Ze is op 30 september 1942 in Auschwitz ver-
moord. Een paar weken later, op 11 november 1942, 
deed de Sicherheitspolizei een inval in de Hollandiafa-
brieken. Alle uitgangen werden afgezet en de Joodse 
medewerkers, Ida’s vroegere collega’s, werden ‘s 
avonds weggevoerd.”Ellen Ros

“ Mijn herdenkingsbordje heb ik gemaakt voor 
Faige Hudes Edelsztejn-Klajminc. Ze is geboren in 
Łagów in Polen. Het dorp ligt aan het water, ze heeft 
vast langs de oevers gespeeld en gespetterd. In het 
bos heeft ze misschien paddenstoelen gezocht, die zo 
lekker kruidig en aards ruiken als ze gebakken worden. 
Dat oude torentje met kantelen in Łagów... Dit beeld 
heeft ze met zich meegedragen, dat kan niet anders. 
En ook de poort van het stadje, wit gepleisterd met 
die donkere houten balken in de gevel. 

Hoe leerde ze Nachman Laizor Edelsztejn ken-
nen, die haar man werd? Was dat nog in Polen of in 
Amsterdam, waar velen naartoe vluchtten, in de hoop 
daar een veiliger plek te vinden? In Amsterdam werd 
hun zoontje Jacob geboren. Ze woonden in de Vrolik-
straat. 

Nachman is opgepakt bij de razzia van 11 februari 
1942 bij Hollandia Kattenburg in Noord. Hij is toen 
samen met Faige en Jacob naar Westerbork gevoerd. 
Nachman Laizor is in februari vermoord in Auschwitz, 
Faige en Jacob zijn op 6 juli in de trein naar Sobibor 
gestopt. Ze moeten meteen na aankomst de gas-
kamer in zijn gestuurd, want ze zijn allebei op 9 juli 
gestorven.

Faige heeft Jacob nog wel in haar armen gehou-
den, hoop ik. Faiges naam staat nu op mijn verjaar-
dagskalender, op 28 mei. En elk jaar op haar verjaar-
dag zal ik een kaarsje voor haar aansteken, iets liefs 
tegen haar zeggen en aan haar denken.”Elsbeth Fonteijn

Faige Hudes Edelsztejn-Klajminc
Łagów, Polen 28 mei 1909 – Sobibor, 9 juli 1943
Bereikte de leeftijd van 34 jaar 
Vrolikstraat 277-III
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“ Ida de Boer heeft een fris, open gezicht met 
ingehouden glimlach. Ze is jong en kijkt me aan vanaf 
een foto in het Boek der Tranen, het gedenkboek van 
de fabriek. Ze werkte als machinestikster bij de Hollan-
dia-Kattenburg fabriek aan de Valkenweg in Amster-
dam-Noord. Veel Joodse vrouwen werkten in naaiate-
liers in de Oosterparkbuurt. Mijn eigen tantes hadden 
ook een naaiatelier, waarmee zij eigenlijk voor het hele 
gezin de kost verdienden. Mijn moeder maakte daar 
het fijnste borduurwerk. Zij waren toen net zo oud als 
dit meisje op de foto.

Ik stel me Ida voor, zoals ze elke ochtend vroeg 
naar het Centraal Station fietste en daar de pont naar 
Noord nam. Dan met de stroom fietsers mee naar Hol-
landia, een moderne fabriek met een goede leiding. 
Ze maakten kwaliteitsjassen en de meisjes verdienden 
er goed, sommigen wel 28 gulden per week. Een 
broodnodige aanvulling voor het gezin.

Ida woonde met haar vader Esriël, moeder Rachel 
en haar jongere broer Abraham tweehoog-achter op 
de Eerste Oosterparkstraat 165. Het huis stond vlak 
bij het OLVG; die oude huizen staan er nu allang niet 
meer. Ida woonde haar hele leven al in de Oosterpark-
buurt, eerst op de Sparrenweg 5-III, dan nog met een 
tante en met haar twee oudste zussen. Zus Lea was 
getrouwd en woonde in dezelfde straat op nummer 
149, met man en zoontje. Zus Jane woonde boven, 
met man Louis, die chauffeur is, en hun dochtertje 
Leny. Dat moet krap en gehorig zijn geweest, ze hoor-
den ongetwijfeld de kinderen van Bruinvels en Simons 
beneden huilen. 

Ida’s vader was meubelmaker, maar verdiende 
niet veel. Hij moest zelfs een tijdje op de markt staan 
met schoonmaakartikelen en ze moesten kleiner gaan 
wonen op tweehoog-achter. Maar gelukkig werkte Ida. 
Hun fabriek was de beste in regenjassen en ze moes-

Ida de Boer 
Amsterdam,13 okt 1914 – Auschwitz, 30 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 27 jaar
Beroep: machinestikster
Eerste Oosterparkstraat 165-II-a

De Hollandia-Kattenburg textielfabriek in Amsterdam-Noord. Ida de Boer
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niet-Joden trouwen en Liesje is ook vermoord. Chan-
na’s moeder woonde in juli 1945 al op dat adres en in 
augustus kwam Channa’s broertje – tijdens de onder-
duik geboren in mei 1944 – eveneens ‘thuis’.

Channa vertelt over haar terugkeer na de oorlog. 

“Mijn moeder, mijn broertje en ik zijn de enigen van 
onze familie Walvisch die de onderduik overleefd heb-

ben. Al snel ging ik elke dag in de Vrolikstraat langs 
de huizen en belde aan waar mijn familie en bekenden 
hadden gewoond, maar er werd altijd opengedaan 
door vreemde mensen. Ik rende dan weg en de 
mensen werden boos, want zij dachten dat ik aan het 
belletje trekken was. Ik begon te beseffen dat mijn 
straat mijn straat niet meer was.”

In juli 1946 hertrouwde Channa’s moeder, haar 
stiefvader las De Waarheid. “Daarin las ik dat dwan-
garbeiders uit Polen en Duitsland terugkwamen op 
het Centraal Station. Ik pikte geld uit mijn moeders 
beurs om een perronkaartje te kopen en spijbelde 
van school. Stiekem ging ik naar het Centraal Station 
om te kijken of papa erbij was. Langzamerhand heb ik 
toen begrepen dat mijn vader nooit meer terug zou 
komen.”
Channa Walvisch,
genoteerd door Marella Karpe
bron: Geheugen van Oost 

De foto’s van vader Jaap Walvisch en buurmeisje Liesje de Vries 

die Channa onmiddellijk herkende in Het Archief.

Channa Walvisch fotografeert ‘haar’ Vrolikstraat 80 in het Stratenmonument.
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Channa Walvisch kwam op 4 mei 2018 naar Namen en 
Nummers op het Kastanjeplein. Het werd voor haar 
een emotionele belevenis.

“Ik kwam naar het Kastanjeplein zonder te weten 
wat ik ervan moest verwachten. Iemand nam me mee 
naar de archiefkast en het eerste wat ik zag waren 
foto’s van mijn papa en van Liesje de Vries, mijn 
bovenbuurmeisje van toen. Ik werd overspoeld door 
herinneringen en emoties, prachtige en vreselijke 
tegelijk.” 

Channa Walvisch werd op de laatste dag van 1936 
geboren in de Vrolikstraat 80. Haar vader Jakobus Jo-
seph Walvisch had op nummer 76-78 een kolenhandel 
en een loods waar bakfietsen gestald werden. Als peu-
ter stond ze in een box op straat, waar ze uit klauterde 
om naar haar opoe op nr. 96 te gaan.

“Mijn papa was een heel sociale man, die op 
donderdagavond, soms met mij, centjes ging brengen 
naar mensen in de straat die het arm hadden zodat ze 
op sjabbat of op zondag goed konden eten. Hij was 
erg geliefd in de buurt en ik was zijn prinsesje. Ik her-
inner me nog winkels in de straat, schoenmaker Prem-
sela en de sigarenzaak van Emons. Hun dochter Stien 
was een vriendin van mijn moeder. Op de Beukenweg 
was het groentekeldertje van Juutje Nebig, de ijsco-
winkel en van Embdens speelgoedwinkel. Tijdens de 
opheffingsuitverkoop – in 1941 of 1942 – heeft mijn 
vader daar een mooie pop voor mij gekocht, een van 
de weinige dingen van vroeger die ik nog altijd heb.”

Channa – ze heette toen nog Henny – herinnert 
zich de vroege kindertijd als de mooiste jaren van haar 
jeugd. Toen ze drieënhalf jaar was, brak de oorlog uit 
en haar moeder voelde de dreiging. Tot twee keer toe 
werd Henny bij vreemde mensen uitbesteed. In juli 
1942 dook het kleine meisje onder bij een boer uit de 
Haarlemmermeer. In 1943 zijn Channa’s ouders ook 
ondergedoken in de Haarlemmermeer, haar vader is 

daar verraden voor ‘kopgeld’ en in april 1944 ver-
moord in Auschwitz. 

In juli 1945 keerde Channa terug naar de Ooster-
parkbuurt, om de hoek van de Vrolikstraat. Het bleek 
dat haar ouders voordat ze gingen onderduiken op 
Iepenplein 33 een bovenwoning hadden gehuurd op 
naam van Jaap Wijman, die zou gaan trouwen met 
Liesje de Vries, het bovenbuurmeisje uit de Vrolik-
straat. Maar Joden mochten toen niet meer met 

Jakobus Joseph Walvisch
Köningssteele, 10 mrt 1913 – Auschwitz, 1 apr 1944
Bereikte de leeftijd van 31 jaar
Beroep: kolen- en oliehandelaar, karrenverhuurder
Vrolikstraat 80-I

Channa Walvisch doet haar verhaal aan vrijwilliger Denise tijdens 

Namen en Nummers 2018 op het Kastanjeplein.
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februaridag in 1942 ontmoeten Dikschei, een alter 
ego van de schrijver, en zijn oude vriend Flip elkaar op 
het Dapperplein. Later in het verhaal zitten die twee 
bij Dikschei thuis bij de kachel sigaartjes te roken: ‘Flip 
kijkt in ’t vuur en rookt aandachtig, zoals je alleen ro-
ken kunt in oorlogstijd, als er geen sigaren meer zijn.’ 
En ik bedenk dat Nescio wellicht in voorgaande jaren 
wel eens bij Isaäc Beugeltas op het Dapperplein een 
sigaar heeft gekocht.

Ik ken Isaäc Beugeltas niet, maar zijn naam is mij 
inmiddels vertrouwd geworden. Misschien heeft 
Nescio, wiens dochter ik ooit heb ontmoet, hem bij 
gelegenheid wel eens de hand geschud. Dan zou ik 
drie handdrukken van Isaäc Beugeltas verwijderd zijn. 

Dat lijkt dichtbij, maar het is ook onbereikbaar ver. 
Iets van deze feiten, herinneringen en overpeinzin-

gen heb ik proberen aan te brengen in het naambord-
je, in het lettertype en in de versiering. Het lettertype, 
Jazz, associeer ik met de jaren waarin Isaäc Beugel-
tas nog betrekkelijk onbekommerd zijn handel kon 
drijven. Een kartelversiering zoals ik die heb aange-
bracht boven en onder zijn naam kom je op veel oude 
sigarenbandjes tegen. Dichterbij Isaäc Beugeltas kan 
ik niet komen.”Ad Zuiderent

“ Dit is een foto van het bordje tijdens het ma-
ken. Het was ontroerender om te maken dan ik van te 
voren had gedacht. Een getal wordt een naam, een 
naam wordt een persoon... en dan nog wel iemand die 
in mijn straat woonde, maar één deur verder. Toen  
Debora Goedel weggevoerd werd, is haar zoon van 
vijf opgepikt door een man op een fiets. De jongen 
heeft de oorlog overleefd. Ik moest hem wel verwer-
ken in deze herdenking. Op Joodsmonument.nl las 
ik: ‘Haar zoon Jan Salomon werd geboren in1937 en 
stierf te Hilversum in 2006. Jan vertelde: “Ik liep aan 
de hand van mijn moeder aan de rand van een groep.

Er kwam een fietser naast ons rijden. Mijn moeder 
tilde mij op en gaf mij aan de fietser die snel door-
reed.”’ 

Jan Goedel studeerde economie en was register-
accountant. Hij woonde jaren in de Verenigde Staten, 
later in Bussum en Hilversum.”Tamar van Caspel

Debora Goedel-Waterman
Amsterdam, 13 mei 1908 – Sobibor, 21 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 35 jaar
Beroep: naaister
Vrolikstraat 193-II
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“ Hoe snel kun je je vertrouwd maken met 
iemand die je nooit hebt gekend. Zo kon ik mij niet 
herinneren ooit eerder de achternaam Beugeltas te 
zijn tegengekomen. Maar op de website Joodsmonu-
ment.nl bleken er bijna driehonderd te staan. Waaron-
der als eerste de mij toegewezen Isaäc. Er staat daar 
dat hij grossier was in sigaren. Een document uit 1922 
op dezelfde website laat weten dat hij 
toen van maandag tot en met zater-
dag sigaren verkocht op het Dapper-
plein. Maar in zijn huwelijksakte is nog 
geen sprake van handel; toen hij in 
1917 trouwde met Esther Matteman, 
was zijn beroep sigarenmaker.

Werkte hij in die tijd als sigarenmaker 
in de kleinschalige huisfabricage of op 
een fabriek als die van A.I. Cardozo 
aan het Hortusplantsoen? In het laat-
ste geval zou hij op deze in 1919 ge-
maakte foto kunnen staan. Misschien 
een van de jongemannen vooraan?

In het Algemeen Handelsblad van 
1 november 1920 deelt notaris E. 
Heimans mee dat de heren Simon 
Naarden, Isaäc Beugeltas en Joseph 
Beugeltas op 1 mei een Vennootschap 
van Koophandel zijn aangegaan, geheten Fa. S. 
Naarden & Co en ten doel hebbende ‘den handel in 
sigaren, sigaretten en tabak en in al hetgeen daartoe 
in den ruimsten zin behoort.’ Dat was een echt familie-
bedrijf, want Joseph Beugeltas was de broer van Isaäc 
en Simon Naarden was hun zwager.

Van fabricage is in deze akte geen sprake, wel van 
handel. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog legt de 
kleinschalige sigarenfabricage het af tegen de invoer 

van goedkope Duitse sigaren. Ook voor Isaäc zal er bij 
de niet meer lonende fabricage geen plaats meer zijn 
geweest. Mogelijk is hij met zijn broer en zwager ook 
in die goedkope Duitse sigaren gaan grossieren en 
handelen – voor dat laatste zal de Dappermarkt een 
uitgelezen plek zijn geweest.

Ik weet dit allemaal niet zeker. Wel is er op deze 
manier een eerste beeld ontstaan van Isaäc Beugeltas. 

In dat beeld is ook plaats voor mijn sigaren rokende 
grootvaders, die maar een paar jaar ouder waren dan 
Isaäc. En voor mijn vader, met wie ik in de jaren vijftig 
soms op zaterdagavond mee mocht als hij een doos 
sigaren ging kopen. Wat ik daaraan overhield, was een 
geur en een sfeer, en als meest tastbare herinnering 
het sigarenbandje.

In dat beeld is ook plaats voor Nescio en diens 
melancholieke verhaal ‘Insula Dei’. Op een koude 

Isaäc Beugeltas
Amsterdam, 5 feb 1891 – Auschwitz, 22 okt 1942
Bereikte de leeftijd van 51 jaar
Beroep: grossier in sigaren
Iepenweg 9-I
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Deze foto, opgedoken op Delpher, sprak tot de verbeelding van Ad Zuiderent.



meester-Blik het doek. Op 25 maart 1943 komt Sara 
Blik aan in Westerbork. Een paar dagen later gaat ze 
op transport naar Sobibor, waar ze op 2 april 1943 di-
rect na aankomst naar de gaskamers wordt gestuurd. 

Een paar weken later worden ook haar zus Betje 
en Sara’s zonen Jacob en Moses, hun echtgenoten 
en hun kinderen in Sobibor om het leven gebracht. 
Jongste zoon Isaac, al in oktober 1942 in Westerbork, 
overleefde Auschwitz, maar bezweek een week voor 
de bevrijding door de Russen in Gross-Rosen. 

Alleen de jongste twee kinderen, de tweeling 
Abramina en Esther, overleefden de oorlog als enigen 
van hun familie door tijdig onder te duiken. Hun moe-
der, drie broers, drie schoonzuster en de drie kinderen 
van hun broers werden allen vermoord. Net als hun 
tante Betje, Betjes echtgenoot, hun vier zonen en 
partners en hun drie kleinkinderen. 

Sara Blik en haar familie hebben voor mij een 
symboolfunctie gekregen. Twee arme Joodse gezin-
nen met een lange, twee eeuwen, verbondenheid aan 
Amsterdam, twee gezinnen weggevaagd, slechts twee 
overlevenden. 

Ik heb Sara Blik heel willekeurig gekozen. Het had 
net zo goed over een andere Joodse familie uit de 
Oosterparkbuurt had kunnen gaan. Elke familie heeft 
namelijk een verhaal.”Harmen Snel

Harmen Snel is seniorarchivaris van het Stadsarchief 
Amsterdams. Hij deed onderzoek naar Sara Blik in 
2017. Dit verhaal las hij datzelfde jaar voor tijdens de 
herdenking van Namen en Nummers.

“ ‘Mijn’ Levie Maurits van Thijn was 22 toen hij in 
Gross-Rosen (Duitsland) werd vermoord. Sinds 1945 
behoort het tot Polen en heet het Rogoźnica. Hij 
woonde in de Vrolikstraat met zijn ouders en een jon-
gere zus en twee broertjes. De jongste was negen jaar. 
Er is geen foto van Levie, wel een vakantiekiekje van 
zijn ouders. Hij met een brede lach en blonde krullen, 
zij met donker haar en zonnebril, samen op het strand 
misschien. Het hele gezin is vermoord, in Sobibor en 
Auschwitz, en Levie als enige in Gross-Rosen. 

Levie werkte als magazijnbediende en perser, een 
echte Amsterdamse arbeidersjongen. Nog maar net 
begonnen aan zijn leven – vier jaar jonger dan mijn 
eigen zoon nu. 

Ik vond ook een inventaris van het huis in de Vrolik-
straat. Alles netjes op een rij, de inboedel van een  

gezin met weinig geld. Met wrede precisie vastge-
legd, ik denk nadat ze gedeporteerd waren. 

Ik heb op het bordje een in tweeën geknipte foto 
van het ronde glas-in-loodraam in het Muiderpoortsta-
tion verwerkt. Vroeger zat het raam in de vertrekhal, 
nu in de fietsenstalling. Er zijn witte ganzen op afge-
beeld die door een blauwe lucht vliegen.

Ik weet niet of Levie het ooit gezien heeft, maar 
het heeft een wrange schoonheid, omdat vanuit dit 
station zoveel Joden zijn vertrokken op weg naar hun 
dood. Ik zal Levie Maurits blijven gedenken, net als de 
familie Engelander van wie we de namen een paar jaar 
geleden hebben geschreven.”Susan van Putten

Levie Maurits van Thijn
Amsterdam, 25 mrt 1922 – Gross-Rosen, 7 feb 1945
Bereikte de leeftijd van 22 jaar
Beroep: perser
Vrolikstraat 84-III
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“ Sara Blik wordt geboren in Amsterdam in de 
Valkenburgerstraat op nummer 259. In 1882, om half 
zeven op kerstavond. Sara is het oudste kind van 
Jacob Blik, een sjouwer, en Vogeltje Visser, en was een 
echte Amsterdamse. Haar voorgeslacht is ten tijde 
van haar geboorte immers al 150 jaar woonachtig in 
Amsterdam. 

Sara groeit op in de oude Joodse wijk en krijgt 
nog een zusje, Betje. Sara is nog geen drie jaar en zus 
Betjes is net een jaar oud als hun vader in 1886 op 
26-jarige leeftijd overlijdt. Haar moeder hertrouwt in 
1889 met de venter Jacob Polak. 

Op haar 21ste trouwt Sara met Abraham Ritmees-
ter, die ook als sjouwer de kost verdient. Het jonge 
gezin woont in de oude Joodse wijk en krijgt naast 
een jong gestorven dochtertje drie zonen: Jacob, 
Mozes en Isaac. 

In 1913 slaat het noodlot toe. Op 14 maart van dat 
jaar overlijdt Abraham Ritmeester na een kort ziekbed 
aan een immuunziekte, 35 jaar oud. Tot overmaat van 
ramp is Sara vijf maanden zwanger. Het leven voor 
Sara, dat toch al bestaat uit sappelen, veel verhuizen 
van de ene overvolle woning naar de andere en met 
moeite de eindjes aan elkaar knopen, wordt proble-
matisch. 

De buurt is erg met haar lot begaan en zamelt geld 
in om haar te helpen. Ook wordt een advertentie in 
het Nieuw Israëlitisch Weekblad geplaatst waarbij om 
hulp wordt gevraagd. Van dat geld begint Sara in de 
Valkenburgerstraat een winkeltje in snoep en petrole-
um. Een echte zakenvrouw is Sara echter niet en het 
winkeltje levert niets op. 

Intussen bevalt Sara van een tweeling Abramina 
(vernoemd naar haar overleden echtgenoot) en Esther. 
Sara zit aan huis gebonden en woont met haar kinde-
ren afwisselend bij haar familieleden, bij haar moeder 
en stiefvader en bij haar getrouwde zus Betje.

Om te kunnen overleven wordt Sara in de crisisja-
ren af en toe bedeeld en wordt haar door de familie 
regelmatig wat toegestopt. Sara’s kinderen moeten 
al direct na de lagere school werken. De oudste zoon 
als orgeldraaiersknecht, de twee jongste zonen als 
petroleumventer. 

In 1933 verlaat Sara de oude Joodse wijk en vestigt 
zich aan de Sparrenweg, op de hoek van de Eerste 
Oosterparkstraat. In 1935 verhuist zij naar Vrolikstraat 
155-II, bij Sara’s zusje Betje in de buurt. 

Sara’s kinderen vliegen inmiddels uit. Haar drie 
zonen trouwen, haar tweelingdochters wonen af en 
aan thuis en werken als lingerienaaister. Haar oudste 
zoon Jacob is in mei 1937 verhuisd naar de Eerste 
Oosterparkstraat 151-I. Sara betrekt het buurhuis, 
Eerste Oosterparkstraat 153-I, op dezelfde verdieping 
als haar zoon. 

Het veranderende wereldtoneel zal Sara en haar 
kinderen niet ontgaan zijn. In mei 1940 wordt Neder-
land door de Duitsers bezet. De eerste anti-Joodse 
maatregelen volgen. Op 22 en 23 februari 1941 wor-
den 330 jonge Joodse mannen opgepakt in de Joodse 
wijk. 

Twee van de vier zoons van Sara’s zus Betje 
behoorden bij de groep opgepakte mannen. Twee 
dagen later werd de Februaristaking uitgeroepen. 
Voor Sara en haar gezin komt de oorlog nu erg 
dichtbij. Het bericht over de dood van de twee neven 
van Sara in Mauthausen, beiden getrouwd en vader 
van een kind, moet als een mokerslag zijn aangeko-
men. Wat kon men doen, waar kon men heen? Voor 
een armlastige familie als de familie Ritmeester-Blik 
waren er eigenlijk bijna geen opties. In de zomer van 
1942 woonden Sara en haar vijf kinderen nog in 
Amsterdam. Zoon Jacob en zijn gezin meldden zich 
begin augustus 1942 al in Westerbork. 

In het voorjaar van 1943 valt voor het gezin Rit-

Sara Ritmeester-Blik
Amsterdam, 24 dec 1882 – Sobibor, 2 april 1943
Bereikte de leeftijd van 60 jaar 
Eerste Oosterparkstraat 153-I
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Veelal woonde hij in Joodse kindertehuizen. De oorlog 
heeft hem altijd op de hielen gezeten. Op 9 augustus 
1988 heeft hij rust gevonden.

Mijn opa, Mozes Bruinvels, was al op 20 april 1943 
via Westerbork afgevoerd naar Sobibor. Maar hij werd 
met tachtig anderen van het transport tewerkgesteld 
in het SS-werkkamp Dorohucza, dat was gericht op 
vernietiging door arbeid. 

In november 1943 is hij geëxecuteerd tijdens 
Aktion Erntefest (Operatie Oogstfeest), de macabe-
re codenaam voor de dag waarop 43.000 joden zijn 
doodgeschoten, de grootste eendaagse massamoord 
van de Holocaust.

De enige zekerheid is dat mijn grootouders en 
hun oudste kind het niet hebben overleefd. Hoe 
zij het transport naar de Poolse oostgrens hebben 
ervaren, zijn we nooit te weten gekomen. We weten 
evenmin hoe zij de onzekere maanden tot hun depor-
tatie hebben doorgebracht en of ze een vermoeden 
hebben gehad van wat hen te wachten stond. Ze zijn 

het slachtoffer van de geoliede moordindustrie van de 
nazi’s. Hun lot is identiek aan dat van miljoenen andere 
Europese Joden. Op de industriële schaal van dat ge-
weld zijn zij gereduceerd tot statistisch materiaal. Een 
enkel getal in een zee van menselijke ellende.

In 2018 heb ik ter ere van mijn familie dezelfde 
reis gemaakt als mijn oma en mijn oom van anderhalf 
destijds, 75 jaar later. Ik wilde begrijpen wat er is ge-
beurd. Misschien wel tegen beter weten in. Ik hoopte 
op die reis een persoonlijker beeld te vormen van het 
leed dat hen heeft getroffen. Want ik kan het me nog 
steeds niet voorstellen, en wil dat eigenlijk ook niet.

Op de Himmelfahrtstrasse in het voormalige ver-
nietigingskamp heb ik onder de steen ter herinnering 
aan mijn familie een foto van de echo van mijn kind 
achtergelaten. Een half jaar later ben ik zelf vader ge-
worden. Moos is nu stamhouder van de familie.”Micha Bruinvels

“ Ruchel (‘Roza’) de Vries-Waksman is mijn oma. 
Ze is geboren in Polen en kwam in 1928 naar Am-
sterdam. Ze trok in bij haar broer op de Amstelkade. 
Roza verhuisde meerdere keren en kwam terecht in 
de Antoniebreestraat waar Hartog van 25 jaar met zijn 
moeder woonde. Roza en Hartog trouwden en betrok-
ken in 1938 een woning in de Vrolikstraat waar zij een 
baby kregen, mijn moeder.

Opa was krantenbezorger en stond op het Water-
looplein met ongeregelde goederen. Het ging niet 
goed met hem; vanaf maart 1940 verbleef hij in de 
Joodse psychiatrische inrichting ‘t Apeldoornsche 
Bosch. In 1943 werd hij samen met andere patiënten 
en personeelsleden naar Auschwitz gedeporteerd en 
is daar vermoord.

Oma bleef alleen met de baby achter. Ze was 
verpleegkundige en kreeg gelukkig een baan als huis-
verzorgster bij de Joodse Raad; zo wordt ze gesperrt, 
vrijgesteld van transport. Maar in mei 1943 moet ze 
toch op transport. Via Westerbork naar Sobibor, en 
daar wordt ze vermoord.

Ik ben genoemd naar mijn oma Roza. Ik loop dit 
jaar het Westerborkpad om mijn grootouders te her-
denken. Ik loop in hun voetsporen langs de spoorlijn, 
de laatste tocht die zij in leven maakten...

Sjalom Oma Roza! Sjalom Opa Hartog!”Inge Ida Rosa Wijnanda Stolk

Ruchel de Vries-Waksman
Sandomierz, 15 jul 1907 – Sobibor, 28 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 35 jaar
Vrolikstraat 237-III
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“ Ronald Plasterk en zijn vrouw maakten de 
naambord jes van mijn grootouders Mozes en Froukje. 
De voormalig minister en wetenschapper schilderde 
het portret na van een trouwfoto op Joodsmonument.
nl. Deze foto was gemaakt door studio De Boer, Preto-
riusstraat 50, zoals op de blindstempel te lezen valt. 
Het jonge gezin – vader, moeder en twee kleine jon-
gens – woonde aan de Eerste Oosterparkstraat 165-I. 

Met het oog op een succesvolle plaatsing in pleeg-
gezinnen stelde de Commissie voor Oorlogspleeg-
kinderen van alle oorlogswezen een psychologisch 
rapport op. Uit de derde hand werden beschrijvingen 
gegeven – één gaf aan dat mijn oma een ‘moderne, 
fatsoenlijke vrouw’ moet zijn geweest, die veel las. 
Haar huwelijk met Mozes Bruinvels werd als goed om-
schreven. En mijn opa was een prima vader. 

Froukje en haar oudste kind Benjamin, geboren op 
21 oktober 1941, werden door de nazi’s opgehaald uit 
hun woning aan de Eerste Oosterparkstraat 165-I op 
29 mei 1943. Na drie nachten in Westerbork werden 
zij op 1 juni op transport gezet naar vernietigingskamp 
Sobibor. Daar zijn bij aankomst op 4 juni met bijna 
3000 anderen vergast. 

Het verzet heeft mijn vader Jacob, hun jongste 
zoontje, geboren op 7 december 1942, opgehaald na-
dat hij in het ouderlijk huis was achtergelaten. Ze heb-
ben hem op de fiets naar Arnhem gebracht bij ‘tante 
Dinie’. Daar kreeg hij de naam ‘Hansje de Wit’ en hij 
heeft dankzij haar in onderduik de oorlog overleefd.

Tijdens de Slag om Arnhem is hij met ‘tante Dinie’ en 
haar eigen kind geëvacueerd. ‘Tante Dinie’ kon uitein-
delijk niet voor mijn vader zorgen. Hij heeft ook een 
tijdje bij zijn oom Ies (Isaäc Bruinvels, een broer van 
zijn vader) gewoond, die de kampen overleefd had. 

Mozes Bruinvels
Amsterdam, 29 apr 1918 – Dorohucza, 30 nov 1943
Bereikte de leeftijd van 25 jaar
Beroep: kleermaker
Eerste Oosterparkstraat 165-I

Froukje Bruinvels–van Gelder
Assen, 13 april 1914 – Sobibor, 4 juni 1943
Bereikte de leeftijd van 29 jaar
Eerste Oosterparkstraat 165-I

De trouwfoto van Mozes en Froukje Bruinvels.

78 NAMEN EN NUMMERS NAAMBORDJES UITGELICHT



winkel en schoot de eerste de beste jas aan die op 
de kapstok hing: de jas van Hilda. Op straat werd ze 
staande gehouden door een politieagent; de ster op 
haar jas was niet vastgenaaid, maar met een veilig-
heidsspeld vastgezet. Dit was geheel tegen de voor-
schriften. Olga werd gearresteerd en op 8 augustus 
naar Westerbork gestuurd. Enkele weken later werd ze 
op de trein naar Auschwitz gezet, waar ze bij aan-
komst drie dagen later op 14 september is vermoord.

Toen Hilda zich realiseerde dat Olga niet meer 
terugkwam, heeft zij enkele dagen voor Erica ge-
zorgd. Vervolgens is kleine Erica van adres naar adres 
gegaan, nu eens bij familie van vaderszijde, dan weer 
bij vreemde kostgezinnen. Na vele omzwervingen 
plaatste de kinderbescherming Erica in een van de 
kindertehuizen van de Martha Stichting. 

Uit onderzoek is gebleken dat dit tehuis in de oor-
logsjaren Joodse kinderen in onderduik had. Hoewel 
haar verblijf als Joods kind in een Christelijke inrichting 
haar heeft beschermd, waren het voor Erica ellendige 
jaren. Die tijd zou tot na de oorlog voortduren. Tot 
haar negentiende jaar moest Erica daar blijven wonen 

en mocht ze, zoals zoveel Joodse kinderen, niet terug 
naar haar familie.

Erica heeft een moeilijk leven geleid. Ze is altijd op 
zoek geweest naar bestaansrecht voor haar en Olga, 
en haar familie. Pas in 1992 – Hilda was toen al overle-
den – heeft ze het verhaal van de jas gehoord via Olly 
Weiss, een oude vriendin van zowel Olga als Hilda. 
In 1994 bracht ze een verslag uit van haar zoektocht, 
getiteld Twee vrouwen en een jas, verloren jeugd, 
verloren toekomst.

In 2020 heeft Yessica thuis op de computer een 
naambordje voor haar moeder gemaakt. Ze gebruikte 
een foto van een tafelkleed van haar moeder als on-
dergrond. Dat bordje is op 4 mei 2020 in het Straten-
monument op Pampus uitgelegd. Erica is niet lijfelijk 
door de Duitsers weggevoerd uit de Vrolikstraat, maar 
is daar wel losgescheurd van de wortels van haar be-
staan en is emotioneel nooit meer thuisgekomen.

Yessica de Vries

Alexander Hagenaar is koopman in fruit en groenten 
en werkzaam bij de groentedistributie voor de Joodse 
Raad. Op 29 september 1943 is hij gevangen geno-
men en naar Westerbork gebracht. Op 18 januari 1944 
wordt hij op transport naar Theresienstadt gezet, waar 
hij tot 28 september 1944 verblijft en daarna naar 
Auschwitz wordt verplaatst.

Doordat de Russen Auschwitz naderen, worden ge-
vangenen uit het kamp naar andere kampen in Duits-
land gebracht, soms in de zogenaamde dodenmarsen. 
Tijdens deze dodenmarsen sterven duizenden van de 
kou of ondervoeding of worden botweg doodgescho-
ten door hun SS-begeleiders.

Alexander komt uiteindelijk in Dachau terecht. 

Weer naderen de geallieerden en weer moet Alexan-
der weg. In een kleine notitie op de kaart uit de Carto-
theek van de Joodse Raad staat: ‘Tijdens de evacuatie 
van Dachau, overleden uiterlijk op 4 mei 1945 ergens 
in Duitsland.’ Het Digitaal Monument Dachau van 
het Verzetsmuseum stelt zijn sterfdatum op 26 april. 
Dachau werd op 29 april 1945 door de geallieerden 
bevrijd.

Alexanders vrouw Helena Hagenaar-Dreese 
overleeft de oorlog, samen met haar dochter uit een 
eerdere huwelijk.

Denise Payne

Alexander Hagenaar
Amsterdam, 6 jan 1905 – Duitsland, 4 mei 1945
Bereikte de leeftijd van 40 jaar 
Vrolikstraat 56-hs
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Op 4 mei 2019 zou Yessica de Vries het naambordje 
voor haar moeder Erica van Beek komen maken. Hoe-
wel Erica de oorlog heeft overleefd, vond ze het fijn dat 
er ook een naambordje voor haar werd gemaakt, zodat 
ook zij symbolisch thuisgebracht zou worden. Erica is 
haar leven lang op zoek geweest naar haar eigen plek 
in de wereld en het in leven houden van de herinnering 
aan haar vermoorde moeder Olga. Maar op de dag dat 
Yessica het naambordje voor haar moeder zou maken is 
Erica overleden. 

Olga Bock werd in 1907 in Wenen geboren. Ze 
woonde tijdens de oorlog in een benedenwoning in de 
Vrolikstraat 285. In 1933 trouwde ze met de niet-Joodse 
Nederlander Jaap van Beek en in 1935 werd hun doch-
ter Erica geboren. Tijdens een bezoek aan haar moeder 
en zus Hilda in Wenen in 1937 of 1938 zag Olga de 
benarde toestand waarin haar familie moest overleven. 
In Oostenrijk waren toen al verregaande anti-Joodse 
maatregelen van kracht en Joden liepen groot gevaar. 
Olga’s gescheiden zus Hilda had daarom haar twee 
kinderen naar Engeland laten vluchten. 

Olga was intussen ook gescheiden van haar man en 
zorgde ervoor dat haar ex-man een nieuw huwelijk sloot 
met Hilda. Daardoor kon Hilda in 1939 naar Nederland 
komen. Nederland zou veilig zijn en zou net als tijdens 
de Eerste Wereldoorlog neutraal blijven. Het huwelijk 
van Jaap en Hilda was een schijnhuwelijk, Hilda kreeg 
kinderen van een andere man en Jaap kwam nog heel 
veel bij zijn geliefde Olga en zijn dochtertje. Zelf was hij 
ingetrokken bij zijn vader.

Op 3 augustus 1942 kwam Hilda op bezoek bij Olga. 
De baby werd in de loop van de middag hongerig en 
huilerig. Olga besloot melk te kopen in een naburige 

Olga van Beek-Bock
Wenen, 19 nov 1907 – Auschwitz, 14 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 34 jaar
Vrolikstraat 285-hs

Erica van Beek
Amsterdam, 1 aug 1935 – Amsterdam, 4 mei 2019
Overlevende
Vrolikstraat 285-hs

Olga van Beek-Bock en haar dochter Erica vlak voor de oorlog.
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Namen en Nummers
door wie en voor wie?
Namen en Nummers wordt bedacht, gedragen, 
gevoed, gezien. De behoefte aan betekenisvolle, 
helende expressievormen rondom deze loodzware 
thematiek is duidelijk groot. Het blijkt dat velen de 
verantwoordelijkheid voelen om ervoor te zorgen dat 
deze pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden niet 
worden vergeten. Ze doen mee als deelnemer, kun-
stenaar, vrijwilliger. Ook zijn er vele organisaties die 
de herdenkingen faciliteren en ondersteunen.

Voor wie bedoeld?
In het begin waren het vooral buurtbewoners en men-
sen uit het eigen netwerk die op Namen en Nummers 
afkwamen. Maar steeds vaker kwamen er ook mensen 
die er via-via over hadden gehoord.

In een vroeg stadium heb ik Joods Maatschappelijk 
Werk gevraagd om aandacht te schenken aan Na
men en Nummers. Ontnuchterend was de reactie dat 
het voor hun doelgroep ‘elke dag 4 mei is’. Voor mij 
reden om te stoppen met werven binnen de Joodse 
gemeenschap. Bewustwording van de niet-Joodse 
bevolking stond voorop. Velen hadden geen idee wat 
er in hun buurt was gebeurd.

Niettemin kwamen er de laatste jaren steeds meer 
mensen met een Joodse achtergrond. Zij wilden fa-
milie herdenken, ook al hadden die niet in de Ooster-
parkbuurt gewoond. Natuurlijk was dat mogelijk - de 
naambordjes werden dan om de plattegrond heen 
gelegd.

Op een dag zag ik een oudere dame heel zoekend 
over het plein bewegen. Ze vertelde dat ze in de 
Vrolik straat was geboren en dat haar vader in Ausch-
witz was vermoord nadat hij was verraden. Zijzelf was 
een onderduikkind. Gevraagd naar haar beleving 
van Namen en Nummers, vertelde ze: ‘Iemand nam 
me mee naar de archiefkast en het eerste wat ik zie 

waren foto’s van mijn papa en van Liesje de Vries, mijn 
bovenbuurmeisje van toen. Ik werd overspoeld door 
herinneringen en emoties, prachtige en vreselijke 
tegelijk.’ (zie pagina 72–73)

Ook kwamen er ooit twee zussen, van wie er een 
werd geboren aan het Kastanjeplein. Voor hen was er 
geen beginnen aan met herdenken – zij hadden maar 
liefst 128 familieleden te betreuren. Uiteindelijk kozen 
ze ervoor om een naambordje te maken voor de klei-
ne David. ook hun indrukwekkende verhaal is opgeno-
men in dit boek. En er was die postbode die, zoals hij 
zei: ‘Vlak voor zijn dienst even zijn grootouders wilde 
neerleggen, maar zonder alle rituele rimram’ - en die 
vervolgens heel lang bleef.

Door de scholenprojecten kwamen er ook kinderen 
naar het plein, en die namen vaak hun familie mee. 
Dat waren veelal mensen met een andere culturele 
achtergrond, voor wie de Tweede Wereldoorlog 
minder betekenis had. Sowieso waren er groepen met 
meerdere generaties: veel ouders met kinderen, 
grootouders met kleinkinderen. Een buurtbewoner: 
‘Namen en Nummers maakt het toegankelijk om mijn 
kleindochter te vertellen wat zich afgespeeld heeft 
zonder dwingend en moralistisch te zijn’. Fijn was ook 
dat jongeren zich steeds vaker lieten zien - toch een 
moeilijke doelgroep.

Door wie uitgevoerd?
Dat de interesse voor Namen en Nummers groot was, 
blijkt onder meer uit het grote aantal vrijwilligers. Op 
het laatst waren het er ruim 75, niet zelden men sen 
met een indrukwekkend cv. Aanvankelijk gaf ik kun-
stenaars een vergoeding - ik vond hun sensitiviteit 
belangrijk. Gaandeweg verschoof echter het accent 
naar vrijwilligers en voelde de verhouding van betaald 
en niet-betaald werk niet prettig meer, dus stopte ik 
met die vergoedingen. Sommige kunstenaars gingen 
toen door als vrijwilliger.

Vrijwilligers doen meestal mee omdat ze het een 
belangrijk en krachtig project vinden. Dat geldt in 
hoge mate voor de vier gedreven buurtbewoners die 
samen het buurtcomité Namen en Nummers vormen. 
Alle vier maakten ze kennis met Namen en Nummers 
als deelnemer aan het ritueel, waarna ze zich aanmeld-
den als vrijwilliger omdat ze er zo door geraakt waren. 
Ook vele andere buurtbewoners haakten aan.

ß  2020 – In de studio van Ida van der Lee worden de naambordjes

 door vrijwilligers gesorteerd en geïnspecteerd voordat zij worden

 gefotografeerd om ze te plaatsen op Joodsmonument.nl
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Regen maakte naambordjes soms onleesbaar, maar 
de meeste waren dan gelukkig wel te achterhalen en 
te restaureren. Vrijwilligers zijn hier dagen mee bezig 
geweest. Wel zo slim om voortaan watervaste stiften 
te gebruiken.

In 2020 meenden we op zeker moment alle 2800 
naambordjes klaar te hebben. Vrijwilligers legden ze 
vast met foto’s en voegden ze toe aan de bijbehoren-

de naam op Joodsmonu-
ment.nl. Bij controle bleken 
er toen echter toch nog ruim 
honderd namen te ontbre-
ken. Die werden alsnog 
gemaakt.

Doordat de naambord-
jes keer op keer door onze 
handen gingen, werden de 
slachtoffers ook telkens weer 
herdacht. En het gebeurde 
regelmatig dat vrijwilligers 
die al die namen door hun 
handen lieten gaan, er 
beroerd van werden als ze er 
teveel bij stil stonden dat het 
om vermoorde mensen ging. 
Het waren er ook zoveel, 
zoveel.

Opslag
Uiteindelijk stonden we voor 
de vraag ‘wat doen we met 
de naambordjes als alles 
klaar is?’ Heel lastig. De 
foto’s van de naambordjes 
staan in elk geval allemaal 
op Joodsmonument.nl. 
Maar dan nog - weggooien 
of verbranden vinden we 
respectloos en begraven 
voelt ook niet goed. Ten-
slotte bood de directeur van 
de Barbaraschool de zolder 
van de school voor opslag 
aan. Misschien worden ze 
daar dan na jaren gevonden 
door mensen die niet direct 

begrijpen waar het om gaat. Voor de zekerheid doen 
we er daarom instructies bij, en ook deze publicatie. 
Maar eerst zullen we met een groepje vrijwilligers die 
vijftig kratten met naambordjes via de trappen naar de 
zolder van de school moeten brengen.

De enorme hoeveelheid naambordjes, ook tijdens het beheer vaak nog confronterend. 
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Vaak ook spelen er verhalen uit de eigen familiege-
schiedenis mee. Een Joodse achtergrond, familieleden 
die het niet hebben overleefd, een niet-Joodse vader 
die Dachau overleefde, of een Joodse vader die er 
niet over sprak. Bij velen zit de oorlog diep. Namen 
en Nummers geeft openingen het te doorleven en 
bespreekbaar te maken.

Andere vrijwilligers deden mee vanwege de rituele 
kunst, daar wilden ze van leren. Zoals docenten en 
studenten van de Universiteit voor Humanistiek, of 
kunstenaars met interesse voor ritueel. 

Teamtrainingen
Het voorbereiden en trainen van de vrijwilligers was 
belangrijk. Gaandeweg werden die instructies mak-
kelijker. Ze leerden veel: een ritueel is niet alleen 
praktisch; elke handeling is betekenisvol en moet kalm 
worden uitgevoerd. Deelnemers zijn als slaapwande-
laars - ze verkeren in een ander bewustzijn en daar 
moeten ze in blijven. Gesprekken voeren vraagt tact, 
het begeleiden een zachte hand en de instructietaal 
moet precies zijn en beknopt.

De teamtrainingen namen ieder jaar een week in 
beslag. Elk team kwam twee à drie uur bijeen. In het 
atelier waren alle attributen neergezet en het hele ritu-
eel werd doorgenomen. Tijdens de training leerden de 
vrijwilligers elkaar kennen. We namen het ritueel goed 
door en de te verwachten gemoedstoestanden van 
de deelnemers passeerden de revue. Het idee achter 
elke rituele stap werd toegelicht. Het uitpakken van 
de spullen, het opstellen, het op orde houden ervan, 
het inpakken in dezelfde koffers - we oefenden het 
allemaal. Vaak werden met elkaar betere oplossingen 
bedacht of kwamen er nieuwe ideeën naar voren.

Beheer naambordjes
De vrijwilligers hebben ook altijd een belangrijke rol 
gespeeld in het beheren van de naambordjes. Elk jaar 
groeide het aantal naambordjes, tot maar liefst 2800. 
Vrijwilligers hielpen regelmatig in mijn atelier met 
sorteren, restaureren en fotograferen. Om de naam-
bordjes op 4 mei snel uit te leggen, was een juiste 
volgorde van straten en huisnummers onontbeerlijk.
De naambordjes moesten kloppen met de namen-
boekjes. Alles vroeg ieder jaar opnieuw om controle 
op mogelijke dubbelingen en hiaten.

Buurtcomité Namen en Nummers
Het buurtcomité Namen en Nummers werd in 2016 
actief en bestaat uit vier mensen die vlakbij het Kas-
tanjeplein wonen: Bert Runhaar, Ieke Ginjaar, Gerrie 
Buijze en Emmi Schumacher. Drie van de vier sloten 
zich aan toen hun pensioen in zicht kwam, de 
vierde is jonger. Ze verrichten veel werkzaamheden 
voor en achter de schermen en vormen zo een kleine 
kern in de groep van inmiddels zo’n 75 vrijwilligers. 
Het vergroot de betrokkenheid van de buurt en het 
eigenaarschap van het project.
Ze ondersteunen bij subsidieaanvragen, helpen mee 
met de publiciteit en bezoeken scholen. Ze bereiden de 
jaarlijkse informatiebijeenkomst in het nabijgelegen 
Tropenmuseum voor. En natuurlijk zijn ze op 4 mei de 
hele dag op het Kastanjeplein waar ze deelnemers en 
bezoekers verwelkomen en begeleiden.
In het coronajaar 2021 doen ze de productie van 
namenaffiches voor de 4 mei herdenkingswandeling. 
Op de affiches staan de namen, adressen en verhalen 
van de bewoners in de oorlog die zijn weggevoerd. Ze 
benaderen huidige bewoners met de vraag die voor 
hun raam te hangen.
Het buurtcomité komt eens per maand bijeen om 
lopende zaken te bespreken. In oktober beginnen ze al 
met de voorbereidingen. Haast is immers geen goede 
vriend voor een project dat rust en bezinning vraagt.

Restauratie van naambordjes; de goedkope stiften van de eerste 

edities bleken niet bestand tegen alle weersomstandigheden.
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Door wie betaald?
Subsidie aanvragen is een tijdrovende klus, maar het 
is ook onderdeel van het creatieve proces en je maakt 
je plan ermee op orde. Dat een fonds geen Sinterklaas 
is, mag duidelijk zijn. Hun oordeel kan opbouwend en 
afbrekend zijn, maar afwijzingen en negatieve feed-
back dwingen je tot kritisch nadenken en het aan-
scherpen van je idee.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst is aanvan-
kelijk ondersteunend, maar bij de vier toezeggingen 
komt verschillende malen twijfel over de artistieke uit-
werking aan de orde. Mijn prestaties van eerdere pro-
jecten zoals Allerzielen Alom trekt hen over de streep 
‘hoewel het ritueel inhoudelijk nog niet overtuigt’. 
Een opbouwende opmerking is weer ‘dat mensen met 
verschillende levensbeschouwingen en achtergronden 
zich niet herkennen in de traditionele vormen van 
herdenken’. Namen en Nummers is duidelijk geen 
kunst-kunst.

Bij de gemeente Amsterdam zijn er verschillende 
subsidiemogelijkheden. Stadsdeel Oost geeft ons elk 
jaar een bescheiden bedrag uit de pot ‘4 en 5 mei’, 
maar de ondersteuning uit de pot Kunst & Cultuur 
Oost verloopt moeizaam. De aanvragen van 2012 en 
2014 worden negatief beoordeeld. Hun motivatie van 
2014 was identiek (lees: ‘copy paste’) - aan 2012. Ze 
hebben twijfels over de artistieke kwaliteit en vinden 
dat niet de kunstvorm maar het herdenken centraal 
staat. ‘Voor betrokkenen en eventuele nabestaanden 
zou het diepgaande gevoelens en emoties teweeg 
kunnen brengen’. We maken bezwaar en dat werkt, 
we krijgen alsnog een bedrag, maar wel veel lager. 
In 2018, als Namen en Nummers staat als een huis, 
dragen ze alsnog een keer bij - ze prijzen de ‘co-crea-
tie en gezamenlijkheid, waaraan de artistieke kwaliteit 
ondergeschikt is.’ De centrale stad geeft verschillende 
malen vanuit de regeling Burgerschap en Diversiteit 
en ook op het Amsterdams 4 en 5 mei comité kunnen 

we rekenen. Het VSB-fonds heeft door de jaren heen 
altijd vertrouwen gehad in mijn projecten, zo ook in 
Namen en Nummers. Een mecenas rol. ’Wij waarderen 
uw initiatief en zijn blij dat onze donatie uw doel kan 
helpen verwezenlijken’.

Bijzonder is de toekenning van het Mondriaan 
Fonds, vanuit de regeling The Art of Impact. Hun 
motivatie: ‘Rituelen kunnen de pijn van verlies en 
dood helpen een plaats te geven. Dit project probeert 
de getallen aan slachtoffers terug te brengen tot een 
optelsom van unieke mensen, met hun eigen verhaal. 
Deze poging om getallen te ‘re-humaniseren’ is ook 
nodig in onze tijd van ‘getallen’. Een spannend pro-
ject, professioneel uitgevoerd, maar diep verklonken 
in de omgeving waar het moet worden uitgevoerd.’

Het lokale en kleine Fonds voor Oost ondersteunt 
ook een aantal keer. Zij vallen onder het Prins Bernard 
Cultuurfonds waarvan we ook een keer een subsidie 
krijgen en via dat fonds verloopt de afrekening. Dat 
betekent alle bonnetjes inleveren ter verantwoording. 
Een heel gedoe, kan ik zeggen.

De Cloverleaffoundation – een fonds onder de 
radar – geeft ook. Je dient eerst schriftelijk in en dan 
krijg je een uitnodiging voor een gesprek. Ze komen 
zelfs in mijn atelier. Bij hen staat duurzaamheid hoog 
in het vaandel. Namen en Nummers is een vorm van 
sociale duurzaamheid. En een toepasselijke donatie 
van het Koster-de Wolff fonds, dat is opgericht als blij-
vende herinnering aan de familie van de oprichter die 
tijdens de tweede wereldoorlog is vermoord.

En dan de crowdfunding. Ik volg bij Voor je Buurt 
een cursus hoe campagne te voeren. Ik zie ertegen 
op, want bedelen en zeuren. Maar wat gebeurt er? 
Mensen geven gul – zelden een bedrag van vijf euro 
- het begint bij minstens vijfentwintig. En elk jaar gaat 
het makkelijker. Namen en Nummers wordt gedragen, 
velen zijn betrokken.
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Door wie gefaciliteerd?
Faciliteren kan op vele manieren, ook informeel en 
vrijwillig. Aan het Kastanjeplein ligt Kastanjehof, een 
woonzorgcentrum. Het heeft ons altijd onderdak ge-
boden voor sanitair en catering. We konden ons daar 
opwarmen als het buiten erg koud was. Op die manier 
faciliteerde Kastanjehof ons heel wezenlijk. Het droeg 
daarnaast ook bij aan het vrijwilligerswerk. Een van de 
bewoners, Henny, was niet bij ons weg te slaan als we 
er waren - hij hielp met thee zetten en kopjes afwas-
sen. Bewoners namen deel aan workshops en maakten 
naambordjes. Oudere migranten, mensen die niet met 
oorlogsverhalen vertrouwd zijn, hielpen mee met het 
rijgen van verhalenslingers.

Formeel zijn er diverse organisaties en instituten 
die de vele herdenkingen in Nederland faciliteren. 
In Amsterdam ligt die taak bij de gemeente – in ons 
geval bij Stadsdeel Oost - en het Amsterdams 4 en 
5 mei comité. Beide instanties hebben ons heel veel 
support gegeven. Dat werkte zeer 
stimulerend. Ze beschouwen een 
project als Namen en Nummers, 
maar ook alle andere herdenkingen, 
als partners en ondersteunen en 
voeden deze communities. Stads-
deel Oost helpt bij de vergunningen 
en het aanvragen van subsidies, 
en organiseert bijeenkomsten. Het 
Amsterdams 4 en 5 mei comité, met 
Job Cohen als voorzitter en Partizan 
Publik als uitvoerders, organiseert 
jaarlijks partnerbijeenkomsten en 
ook altijd een originele en verbin-
dende activiteit. Ze zijn creatief en 
vernieuwend.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
daarentegen ervaar ik als behou-
dend. Ik krijg geen connectie. De 
resultaten van hun onderzoek naar 
de rituelen van herdenken en vieren, 
wekte verbazing bij mij op. Namen 
en Nummers was onderdeel van dit 
onderzoek, maar in de uitkomst zie 
ik dat niet terug. Kort samengevat 
komt het onderzoeksresultaat er 
op neer dat mensen veel waarde 

zouden hechten aan de traditionele vormen van her-
denken. Uh… ze zijn ons zeker vergeten, want wij zien 
het tegendeel. Voorzitter Gerdi Verbeet neemt in 2017 
deel aan Namen en Nummers. Ze is zichtbaar geraakt 
en citeert het project verschillende keren op een posi-
tieve manier. Maar veel verder komen we niet.

Ramsey Nasr zei hierover bij gelegenheid: “Je zou 
kunnen stellen dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
voor monumentaliteit kiest en het Amsterdams Comité 
voor intimiteit. Bij Namen en Nummers is het juist de 
intimiteit die waarde geeft aan het geheel.”

En andere belangrijke partner is het Joods Cul-
tureel Kwartier, beheerder van het digitale Joodse 
Monument. Zij leverden ons in 2012 de lijsten met na-
men en adressen van de slachtoffers uit onze buurt. En 
nu komt die samenwerking op een hoger plan. Onze 
website Namenennummers.nl, de drager voor het lan-
delijke vervolg, is gekoppeld aan Joodsmonument.nl. 
Ik ben trots op het vertrouwen.

Hennie, bewoner van de Kastanjehof, werd spontaan een vaste kracht bij de thee.

Ida maakte onderstaand naambordje voor de naamgever van het Koster-de Wolff fonds.
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Irma Koster-de Wolff
Doetinchem, 27 jani 1900 – Auschwitz, 14 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 42 jaar
Verdistraat 6-huis, Amsterdam



Anne Bos-Meyer
Amsterdam, 23 nov 1890 – Auschwitz, 14 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 51 jaar
Vrolikstraat 269-I

Pinehas Bos
Amsterdam, 31 mrt 1888 – Auschwitz, 14 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 54 jaar
Beroep: diamantbewerker
Vrolikstraat 269-I

Mietje Borstel-Overst
Amsterdam, 25 apr 1886 – Auschwitz, 7 dec 1942 
Bereikte de leeftijd van 56 jaar 
Beroep: handwerkster
Vrolikstraat 93-II

Alida Nerden-Ansel
Amsterdam, 12 okt 1905 – Auschwitz, 10 sep 1943 
Bereikte de leeftijd van 37 jaar 
Oosterpark 13-huis

Sophia Agsteribbe-van Witsen
Amsterdam, 28 mrt 1891 – Auschwitz, 2 aug 1942
Bereikte de leeftijd van 51 jaar
Beroep: dassenwerker
Vrolikstraat 183-II
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Anna Plukker
Amsterdam, 21 nov 1910 – Sobibor, 21 mei 1943 
Bereikte de leeftijd van 32 jaar 
Vrolikstraat 98-II

Sara Morpurgo-Zinger
Amsterdam, 13 mei 1870 – Auschwitz, 11 dec 1942
Bereikte de leeftijd van 72 jaar
Eerste Oosterparkstraat 120-huis

Mozes van Sweeden
Amsterdam, 30 mrt 1870 – Sobibor, 2 apr 1943
Bereikte de leeftijd van 73 jaar
Eerste Oosterparkstraat 175-II

Henriette Kops
Amsterdam, 14 apr 1922 – Auschwitz, 11 feb 1944
Bereikte de leeftijd van 21 jaar
Beroep: kleermaker
Vrolikstraat 94-I

Salomon Cozijn
Amsterdam, 8 aug 1920 – Auschwitz, 28 feb 1943
Bereikte de leeftijd van 22 jaar
Beroep: hoedenmaker
Vrolikstraat 98-huis
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Namen en Nummers
randprogrammering
Twee jaar na de start van Namen en Nummers be-
ginnen we met activiteiten om ook voorafgaand aan 
4 mei mensen - van jong tot oud - bij het project te 
betrekken. Niet iedereen komt immers zo maar, uit 
zichzelf, naar de herdenking. Sommigen kúnnen daar 
zelfs niet naar toe. 

Ervaringen die al jong zijn opgedaan, lijken voor 
een groot deel bepalend te zijn voor de rest van ons 
leven. Dat betekent dat het van belang is dat kinderen 
opgroeien met herdenkingservaringen. De kans is dan 
groot dat zij later de herinnering aan de oorlog levend 
willen houden. Ervaringen met Namen en Nummers 
bevestigen dit. De manier waarop iemand de oorlog 
zelf als kind heeft meegekregen, lijkt bepalend voor 
de mate van betrokkenheid bij Namen en Nummers. 
We horen het vaak terug: veel vrijwilligers herdenken 
al van kinds af aan. Zo vertelden twee leden van het 
zeer actieve buurtcomité: ‘Ik ben vijf jaar na de oorlog 

geboren en werd als kind elk jaar meegenomen naar 
dodenherdenkingen.’ [...] ‘Ben met de oorlog groot 
gebracht; mijn vader had een rol in het verzet.’ [...] ‘Ik 
vind het belangrijk dat mijn kleindochter - nu tien - 
ook de verhalen meekrijgt, zoals ik die zelf als meisje 
mee kreeg. Mijn ouders deden het voor mij, ik doe dat 
nu voor haar.’ 

Basisscholen 
In het begin komen we via de programmering van 
de Rode Loper op School die basisscholen in Oost 
lesprogramma’s voor cultuureducatie en culturele acti-
viteiten aanbied - op basisscholen in de buurt terecht. 
Ik probeerde Namen en Nummers dan zo simpel en 
beeldend mogelijk uit te leggen aan de leerlingen. 
Liet ze bijvoorbeeld oude foto’s van de buurt zien, 
zoals van het Muiderpoortstation in oorlogstijd, waar-
vandaan duizenden Joden met de trein gedeporteerd 
werden. Hoe ik schrok toen ik er achter kwam dat er 
Joodse slachtoffers in mijn huis woonden. Niet alleen 
het oudere echtpaar van mijn etage, maar ook nog 
1500 anderen uit de straat. We leggen uit hoe we die 
Joodse mensen herdenken - door naambordjes voor 
hen te maken en hen als het ware ‘thuis brengen’. En 
dat de kinderen daarbij kunnen helpen. 

Het buurtcomité heeft in het vinden van scholen 
een belangrijke rol gespeeld. Maar ook kunstenaars en 
vrijwilligers hebben geholpen. Het waren niet alleen 
scholen uit de Oosterparkbuurt, ook basisscholen 
in de Transvaalbuurt en zelfs een op het Java-eiland 
doen mee. Twee basisscholen, beide in de buurt 
van het Kastanjeplein, doen jarenlang mee: de Lin
naeusschool en de Barbaraschool. De inhoudelijke 
betrokkenheid varieert sterk van school tot school. We 
merkten dat de druk op scholen groot is en dat het 
onderwijs overvraagd en onderbezet is.

De scholen worden in april bezocht. Meestal gaat 
er aan het bezoek een geschiedenisles vooraf over de 
oorlog. Qua leeftijd ligt de focus op de bovenbouw. 
Leerlingen van groep 6 blijken te jong en zijn voor ons 
een uitputtingsslag. Het is en blijft een zoektocht: in 
de beginjaren duurde een les van Namen en Nummers 
soms wel twee uur, gaandeweg werd dat korter.

Voor veel kinderen, met name die met een migra-
tieachtergrond, is de Tweede Wereldoorlog onbe-

kend. Maar het kiezen van een naam spreekt aan. Ze-
ker als het iemand is van ongeveer hun eigen leeftijd 
en uit hun eigen buurt. Het wordt dan persoonlijker, 
vooral als je een naam hardop uitspreekt. Het maken 
van een naambordje en het ritueel met het belletje 
is het slotstuk van de les. In het begin lieten we de 
kinderen de naambordjes dan mee naar huis nemen 
om ze op 4 mei naar het Kastanjeplein te brengen en 
het naambordje daar dan neer te leggen. Maar helaas 
gebeurde dat niet altijd. Dan waren we die bordjes 
kwijt. Daar zijn we vanaf gestapt. 

Er is veel ontroering bij de kinderen. Een Syrisch 
meisje huilt als het belletje klingelt en zij de naam 
moet uitspreken van degene voor wie ze een bordje 
heeft gemaakt. Maar er zijn ook andere reacties. Een 
Islamitische jongen bijvoorbeeld liep weg. Later bleek 
dat hij van thuis niet mee mocht doen. Ook was er 

een jongen die een hakenkruis op het bordje tekende. 
Jodenhaat wordt soms met de paplepel ingegeven en 
dat is schokkend.

Een bijkomend effect is dat Namen en Nummers 
door leerlingen en leerkrachten wordt doorverteld aan 
familie en vrienden. Net als veel volwassenen weten 
de leerlingen weinig over de geschiedenis van hun 
buurt. Door het maken van een naambordje wordt een 
geschiedenis van onderdrukking en genocide tastbaar. 

Voortgezet onderwijs 
Via docenten maatschappijleer krijgt Namen en 
Nummers ingang in een paar scholen voor voortgezet 
onderwijs. Het Metis Montessori Lyceum, voor een 
deel gehuisvest in de oude HBS aan de Mauritskade, 
organiseert in april 2020 een themaweek over antise-
mitisme, waarin aandacht wordt geschonken aan de 

Ida aan de slag met leerlingen van een schakelklas van het Montessori Lyceum Oostpoort, leerlingen die nog maar pas in Nederland zijn.

Het ritueel van thuisbrengen uitgevoerd in de klas.
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Joodse leerlingen die daar in de oorlog naar school 
gingen en later in Duitsland werden vermoord. Een 
plakkaat herinnert aan deze wrede geschiedenis. De 
samenwerking gaat uiteindelijk niet door vanwege 
corona. Andere scholen, zoals het Ignatiusgymnasi um 
en het Nicolaaslyceum in Zuid, hebben verplichte 
maatschappelijke stages voor de klassen 3 en 4. Op 
deze manier maken jongeren kennis met actuele zaken 
in de samenleving en dragen daar hun steentje aan bij. 
Sommige leerlingen die stage lopen, zijn duidelijk 
betrokken, voor anderen lijkt het meer op het binnen-
halen van studiepunten. 

Het Montessori College Oost aan de Polderweg 
staat op de plaats waar in de oorlog het Muiderpoort-
station lag - voor duizenden Amsterdamse Joden de 
start van hun laatste reis. Deze school kent een inter-
nationale schakelklas (eerste leerjaar) voor leerlingen 
die nog maar kort in Nederland zijn. Hun leeftijden 

lopen uiteen en hun Nederlands 
is gebrekkig. Begrippen als ‘thuis’ 
en ‘thuisbrengen’ stuiten in veel 
gevallen op emoties en zijn con-
fronterend. De gastlessen bieden 
ruimte om de ontworteling en ei-
gen pijn bespreekbaar te maken. 

De jongeren maken allemaal 
een naambordje. Daarna wordt 
het ritueel uitgevoerd door de 
gekozen naam te noemen in de 
zin ‘Ik herdenk...’. De minuut stil- 
te maakt indruk. Het proces blijkt 
ook een positief effect te hebben 
op de onderlinge verbondenheid 
van de jongeren. 

Groepen buurtbewoners 
Op vergelijkbare wijze wordt 
Namen en Nummers bij andere 
groepen in de buurt geïntrodu-
ceerd. Belangrijk is de jaarlijkse 
informatieavond in het Tropen-
instituut. Ook bij reeds bestaande 
buurtgroepen wordt het project 
toegelicht. Dat varieert van een 
vriendschapsvereniging van 
migranten van alle leeftijden 

(Assadaaka, wat ‘vriendschap’ betekent) tot een 
gespreksmiddag voor beginnend dementerenden in 
het Odensehuis in Zuid. Een Joodse deelneemster is 
duidelijk geraakt en vertelt over haar geschiedenis. Als 
naambordjes maken te moeilijk is, worden verhalen-
slingers gemaakt, zoals bij de groep oudere migran-
tenvrouwen in Kastanjehof. 

Naambordjes maken tijdens de taallessen van de Assadaaka Community.

Ida bespreekt de naambordjes gemaakt door leerlingen van de 

schakelklas van het Montessori Lyceum Oostpoort. 
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Isaac Noort
Amsterdam, 2 jan 1892 – Auschwitz, 19 feb 1943
Bereikte de leeftijd van 51 jaar
Eerste Oosterparkstraat 90-I

Robert Zurel
Haarlem, 3 okt 1936 – Sobibor, 11 jun 1943
Bereikte de leeftijd van 6 jaar 
Derde Oosterparkstraat 125-I

Schoontje van Sweeden
Amsterdam, 22 nov 1865 – Sobibor, 13 mrt 1943 
Bereikte de leeftijd van 77 jaar 
Vrolikstraat 233-I

Meijer Plukker
Amsterdam, 23 nov 1918 – Auschwitz, 30 sep 1942 
Bereikte de leeftijd van 23 jaar 
Beroep: kleermaker
Vrolikstraat 98-II

Rebecca Coster-Swaap
Amsterdam, 20 okt 1899 – Auschwitz, 5 nov 1942
Bereikte de leeftijd van 43 jaar
Eerste Oosterparkstraat 169-huis
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Samuel Sealtiel
Amsterdam, 5 aug 1919 – Sobibor, 23 jul 1943
Bereikte de leeftijd van 23 jaar
Beroep: perser
Eerste Oosterparkstraat 168-I

David Gans
Amsterdam, 8 nov 1935 – Sobibor, 21 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 7 jaar
Vrolikstraat 241-I

Jacob Mulder Kanter 
Amsterdam, 9 aug 1907 – Sobibor, 28 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 35 jaar
Beroep: huisschilder
Vrolikstraat 287-huis

Elisabeth Moscoviter
Amsterdam, 25 aug 1913 – Auschwitz, 31 jan 1944 
Bereikte de leeftijd van 30 jaar 
Beroep: naaister
Derde Oosterparkstraat 42-I

Maurits Kopuit
Amsterdam, 9 jun 1931 – Sobibor, 11 jun 1943 
Bereikte de leeftijd van 12 jaar 
Oosterpark 44-bovenhuis
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Vormgeving
Dat de bron Joodsmonument.nl  
door deelnemers veel wordt 
geraadpleegd, zien we terug in 
de vormgeving van de naam-
bordjes. Die vertellen soms een 
heel verhaal. Bij een diamant-
bewerker wordt een diamant 
afgebeeld. Een slager krijgt 
een slagersmes. Maar ook zien 
we de Andreaskruisjes uit het 
wapen van Amsterdam of beter 
Mokum. 

Dat het maken van een 
naambordje naar de huiskamer 
is verplaatst, leidt tot meer 
mooie verrassingen. Zo is er de 
interventie van een stagiaire. 
Vanuit school had zij de op-
dracht gekregen om tijdens 
haar stage ‘een artistieke 
interventie’ te doen. De hare 
bestond eruit dat ze deelne-
mers de suggesties aan de hand 
deed om op het bewuste 
woonadres waar de slachtoffers 
woonden een kaartje met 
vergeet-mij-nietjes in de bus te 
doen en daarop iets te schrijven 
over het project en de mensen 
die in de oorlog uit de woning 
waren weggehaald. Daardoor 
zouden de huidige bewoners 
zich misschien bewust worden 
van de geschiedenis van hun 
woning. Eén zo’n kaartje leidt er 
zelfs toe dat er door bewoners 
een Stolperstein wordt besteld.

Locaal initiatief
Een deelnemer uit de Kraaipanstraat in de Transvaal-
buurt spoort dertig buren aan om ook een naambordje 
te maken. Op 4 mei 2020 leidt dit tot een voorzichti-
ge, eerste herdenking in de Kraaipanstraat. Het zet me 
aan het denken: mensen kunnen eigenlijk overal thuis 
naambordjes maken en die naambordjes kunnen 

op 4 mei op allerlei plekken en in allerlei buurten on-
derdeel worden van een herdenking. Als ze klaar zijn, 
leveren de deelnemers de bewerkte naambordjes bij 
ons in. We hebben nu dus alle 2800 namen – en meer. 
Maar het nu voltooide Stratenmonument kan vanwege 
corona niet op het Kastanjeplein worden uitgelegd. 
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In 2020 kon vanwege de coronamaatregelen de 
herdenking op het Kastanjeplein niet doorgaan. We 
bedachten een alternatief en onverwachts pakte deze 
noodgreep heel goed uit. Het heeft de nieuwe koers 
bepaald waardoor corona een scharnierpunt werd in 
het project. 

Omdat we niet naar het Kastanjeplein kunnen, doen 
we in 2020 een beroep op mensen om de laatste 
tweehonderd naambordjes thuis te maken en beden-
ken een digitale procedure voor de begeleiding. Men-
sen die laten weten dat ze thuis wel een naambordje 
willen maken, vragen we om een plankje te gaan op-
halen uit een krat onder een tuinbank aan het Kastan-
jeplein of in de Watergraafsmeer. Zodra ze dat gedaan 
hebben, melden ze zich weer en krijgen ze via email 
een naam van een slachtoffer met instructies en tips. 
Hierin staat o.a. dat het maken van een naambordje 
nu een thuisritueel is, waarin je een slachtoffer uit het 
donker naar het licht brengt. We laten weten dat ze 
via Joodsmonument.nl en andere digitale bronnen 
informatie over ‘hun’ slachtoffer kunnen vinden. En we 
raden ze aan om alvast na te denken over de inrichting 
van het thuisritueel: welk moment, welke muziek en 
wel of geen kaarsje branden. 

Omdat veel deelnemers hun ervaringen met ons 
delen, weten we dat de meeste thuisrituelen met 
aandacht worden uitgevoerd, vaak met het hele gezin. 
Deelnemers verdiepen zich echt in leven en lot van 
hun slachtoffer. De informatie wordt op eigen en 
symbolische wijze verwerkt. Vaak maken deelnemers 
vergelijkingen met het eigen leven of dat van verwan-
ten. Het besef over de gebeurtenissen in de oorlog 
dringt ook op deze wijze door. 

De naambordjes worden letterlijk aan de keukentafel gemaakt.

De rituele sfeer wordt persoonlijk ingevuld.

Corona als 
scharnierpunt

Tommie, Pieter jr en papa Pieter van ’t Veer maken aan de keukentafel naambordjes.



Namen en Nummers 2020, onder de druk van corona uitgeweken naar Pampus.

Job Cohen heeft het laatste bordje neergelegd. Margareth Iping zingt de Kaddisj.
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 Het stratenmonument op Pampus, hemelsbreed tien kilometer vanaf het Kastanjeplein.

Pampus
Tóch moet het ergens vorm krijgen! Maar alles zit 
streng op slot. Ik schakel daarom een locatiescout 
voor films in, misschien kan die een plek vinden waar 
het mag en waar we met een drone kunnen werken. 
Een paar keer lijkt er iets gevonden en dan mag het 
toch niet, of de plek leent zich niet voor ons bijzonde-
re doel. Uiteindelijk vinden we het forteiland Pampus, 
net boven Muiden in het IJsselmeer. Een prachtige 
locatie. Een groepje vrijwilligers is dan snel gevonden. 
Met hen en met een fotograaf, een filmer, een drone, 
een paar speciale genodigden, enkele journalisten én 
met vijftig kratten vol naambordjes, varen we die 29e 
april naar Pampus. In de regen leggen we het Straten-
monument snel uit - en dan breekt de zon door. Door 
drukte is het ritueel er wat bij ingeschoten, maar er 

dient zich vanzelf een nieuw aan. Oud-burgemeester 
en voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei Comité 
Job Cohen legt het laatste bordje neer en Margareth 
Iping zingt vervolgens de Kaddisj, een Joods gebed 
voor de doden. De twee minuten stilte die daar op 
volgen, zijn oorverdovend stil en waarachtiger dan 
ooit. Dit was niet afgesproken, maar het gebeurt. 

Indrukwekkende foto- en filmbeelden vanuit de 
lucht gaan gaan op 4 mei viraal als een van de weinige 
herdenkingen in 2020.

29 april 2020, de vijftig kratten met naambordjes worden ingeladen en verscheept naar Pampus.
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Derde Oosterparkstraat 125
André en Robbie Zurel
Het verhaal van Fred Zurel, die in 1942 in dit huis op eenhoog woonde.

“ Op 21 januari 1943, ik was bijna één jaar, kregen mijn ouders 
bezoek. Iemand kwam vertellen dat ze hun koffers moesten pakken en 
klaar moesten staan. Ik was te ziek om met mijn ouders en beide broers,  
Robbie en André, mee te gaan en werd naar de bovenbuurvrouw 
gebracht.

De bovenbuurvrouw werd 
bang en bracht mij naar 
politiebureau Linnaeus-
straat. De dienstdoende 
agent moet de buurt goed 
hebben gekend, want die 
bracht mij vervolgens naar 
mijn oom en tante in de 
Watergraafsmeer. Die zijn 
voor de rest van mijn leven 
mijn ouders geweest.

In mijn latere jeugd werden de nachten overheerst door een 
nachtmerrie, waaruit ik telkens gillend wakker werd. Ik was te jong 
om me te herinneren wat er was gebeurd, maar in de nachtmerrie 
zit ik in een stoel en komt er een vreemde man binnen. Volgens mijn 
pleegmoeder stond er inderdaad zo’n stoel in ons huis.

Pas veel later kwam ik erachter dat mijn ouders en broers naar Vught 
zijn gedeporteerd en vandaar naar Sobibor. Daar zijn zij op de dag van 
aankomst, 11 juni 1943, vergast. Robert was 6 jaar, André 5, mijn vader 
Mozes 32 en mijn moeder, Kaatje Zurel-Dooseman, 36. ” 

Fred Zurel als baby, met broers André en Robbie

De Vrolikstraat
Algemene informatie
In zowel de Transvaalbuurt als de Oosterparkbuurt woonde voor de 
oorlog een groot deel van de armere Joodse bevolking van Amsterdam. 
Deze bewoners waren voornamelijk afkomstig uit de buurt rond 
het Waterlooplein; ze waren daar vertrokken toen veel woningen 
onbewoonbaar werden verklaard en op de nominatie stonden om 
gesloopt te worden. Deze buurt lag dicht bij de synagoge aan de 
Linnaeusstraat. Een groot deel van de Joodse bewoners ging echter 
niet of nauwelijks naar deze sjoel; in de jaren dertig was voor hen het 
socialisme belangrijker dan religie. 

Vrolikstraat 
De Vrolikstraat is vernoemd naar twee Amsterdamse medici,  
Gerardus Vrolik (1775-1857) en zijn zoon Willem Vrolik (1801-1863).  
De eerste bewoner van deze straat werd geregistreerd op 27 november 
1888. In de straat woonden vooral arbeiders en ambachtslieden.  
De Joodse diamantbewerkers waren er sterk vertegenwoordigd. 

Joodse Vrolikstraat 
De website joodsmonument.nl laat al zien dat er in de Vrolikstraat vele 
honderden Joodse mensen woonden, die de oorlog niet hebben overleefd.

De Vrolikstraat in 1912 Synagoge aan de Linnaeusstraat

Wandelend herdenken
in de Oosterparkbuurt

In het coronajaar 2021 doet Het buurtcomité  
Namen en Nummers de productie van ruim veer-
tig namenaffiches voor de 4 mei herdenkingswan-
deling. Op de affiches staan de namen, adressen 
en verhalen van de bewoners in de oorlog die zijn 
weggevoerd. Ze benaderen huidige bewoners met 
de vraag die voor hun raam te hangen. 
De verhalen over deze bewoners zijn bij elkaar 
gezocht door de huidige bewoners, door nazaten 
van de voormalige Joodse bewoners of door vrij-
willigers van het Namen en Nummers project.
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In het centrum van Amsterdam hebben deelnemers 
een roos met label aan verschillende deurknoppen 
van adressen gehangen. Dit idee wordt waarschijnlijk 
verder uitgewerkt in samenwerking met het Amster-
dam Museum. 

Op het Kastanjeplein werd nog eenmaal de grote 
plattegrond, het Stratenmonument, uitgelegd. De 
laatste naambordjes zijn daaraan toegevoegd. Het was 
duidelijk dat mensen dit keer met gevonden verhalen 
over een slachtoffer kwamen. De behoefte om dat te 
delen was merkbaar. In plaats van het ritueel dat niet 
door kon gaan vanwege corona werd het Kastanje-
plein meer een dorpsplein waar mensen met elkaar in 
gesprek gingen. In de straten rondom het Kastanje-
plein zijn voor het eerst verhalenposters opgehangen 
achter de ramen van adressen waar ooit de slachtof-
fers woonden. Dit onderdeel gaan buurtbewoners in 
de komende jaren uitbreiden.

Hoe verging het buiten de hoofdstad? In Dor-
drecht organiseerde Villa TrösT, een inloophuis voor 
mensen in de rouw, een workshop naambordjes-ma-
ken, gevolgd door een thuisbreng-ritueel inclusief een 
route langs een zelfgemaakt spoor. Dit alles in de tuin 
van Villa TrösT. 

In Tilburg pakte de stichting Verhalis hun Namen 
en Nummers groots en professioneel aan. De stichting 
werkt samen met Erfgoed Brabant en met de Univer-
siteit van Tilburg. Een digitale workshop over hoe je in 
online-archieven informatie kunt vinden, resulteerde 
in goed doortimmerde verhalen en geschiedenissen 
op de gedenkpagina’s. Op 3 september – de dag dat 
de eerste trein uit Tilburg in Sobibor aankwam – is 
er in het Spoorpark een goed uitgedacht en mooi 
vormgegeven ritueel uitgevoerd. Alle 144 slachtoffers 
zijn in dit eerste jaar al herdacht en in de komende 
jaren breidt dit initiatief uit naar de rest van provincie 
Brabant. 

Ook zijn er slachtoffers herdacht door individuele 
deelnemers uit steden als Wageningen, Deventer, 
Den Haag of Apeldoorn, of uit andere buurten in 
Amsterdam. Wellicht komen daar op termijn ook weer 
initiatieven uit voort. 

Verbinding
De website  Namenennummers.nl is een instrument 
waarmee iedereen, waar en wanneer dan ook kan 

deelnemen om een slachtoffer te herdenken. De site 
legt uit op welke manieren je kunt deelnemen. Voor 
iedereen die iemand wil herdenken is er een helder 
stappenplan om je te begeleiden. Wil je meer achter-
grondinformatie zoeken? Daarvoor is er een handig 
lijstje met relevante digitale bronnen zoals het Am-
sterdam Archief, Wie was wie, NIOD, maar je kunt ook 
(voorzichtig of juist heel ambitieus) een lokaal initia-
tief beginnen. Dit kan bijvoorbeeld voor de straat of 
buurt waar je woont, maar je kunt het ook inbrengen 
in andere gemeenschappen zoals een stadsdorp, de 
wandelclub of buurthuis.

Elk lokaal initiatief krijgt een eigen pagina op de 
website om te kunnen communiceren met hun achter-
ban over bijvoorbeeld de activiteiten, workshops en 
plaats en tijd van de herdenking. 

Via Namenennummers.nl krijgt iedereen de moge-
lijkheid om zich te verbinden met een of meer slacht-
offers. Zo kunnen we een betere indruk krijgen van 
alle kleine geschiedenissen die voor zovelen zulke gro-
te gevolgen hebben gehad. Oorlogstrauma’s grijpen 
generaties lang diep in op mensenlevens. Door samen 
aandacht te besteden aan die altijd pijnlijke littekens, 
kunnen we tonen dat ze niet vergeten worden. 

Verhalen
Op de volgende pagina’s ziet u een selectie van 
naambordjes per initiatief. Op de website Namenen-
nummers.nl zijn de verhalen te lezen die deelnemers 
na onderzoek of via de overlevering hebben geschre-
ven op de gedenkpagina’s. We roepen iedereen op: 
ga vooral de website bekijken en schroom niet om zelf 
ook iemand te herdenken, om een lokaal initiatief te 
starten of simpelweg de buren te enthousiasmeren 
en op 4 mei bij elkaar te komen, op welke manier dan 
ook. Een poëtisch motto hierbij vormen de aangrijpen-
de slotregels van het gedicht Vrede van Leo Vroman:

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
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Zonder crisis geen groei. De bijzondere resultaten 
in 2020 zetten mij op het spoor om het project te 
verbreden naar een landelijke digitale vorm. Immers, 
iedereen kan thuis naambordjes maken. Hiervoor is in 
2021 de website Namenennummers.nl ontwikkeld die 
gekoppeld is aan alle 104.000 persoonsgegevens die 
op de website Joodsmonument.nl staan, een verbin-
ding waarvoor wij het Joods Cultureel Kwartier heel 
dankbaar zijn. 

Beide sites bieden de gelegenheid om slachtoffers 
te herdenken, met dat verschil dat bij Namenennum-
mers.nl er ruimte is voor persoonlijke expressie. Deel-
nemers maken wederom naambordje én voegen er 
een zelfgeschreven verhaal aan toe. Het is de ambitie 
om met Namenennummers.nl uiteindelijk alle 104.000 
Nederlandse Holocaustslachtoffers individueel en op 
een persoonlijke wijze te herdenken.

Al zeg ik het zelf:  Namenennummers.nl zit goed in 
elkaar en heeft potentie. Iedereen kan, waar, wan-
neer en met wie dan ook herdenken, het proces van 
herdenken begint individueel en digitaal, groeit toe 
naar collectieve herdenkingen in de fysieke wereld én 
genereert aangrijpend digitaal erfgoed in de vorm van 
een groeiende verzameling verhalen.

Wanneer mensen een naam kiezen op de site dan 
kunnen ze via digitale (oorlogs)bronnen informatie 
over het slachtoffer opzoeken en zich een beeld vor-
men van deze persoon, geeft dit aanknopingspunten 
om een betekenisvol naambordje te maken. Het blijkt 
goed te zijn om meer tijd te hebben voor het maken 
een naambordje dan destijds, live op het Kastanje-
plein, mogelijk was. Het samen maken met familie 
en kennissen zorgt ervoor dat mensen de informatie 
met elkaar delen. In de sfeer van een ritueel ontstaat 
waardevolle kennisoverdracht. 

De naambordjes komen in gefotografeerde vorm 
op de digitale gedenkpagina’s terecht, en krijgen een 
rol in de fysieke wereld. We stimuleren deelnemers om 

bijeenkomsten of herdenkingen met de naambordjes 
te organiseren. Dit geldt ook voor de verhalen die zijn 
gevonden voor de gedenkpagina. In geprinte vorm 
kunnen ze als poster achter de ramen hangen, mis-
schien wel bij het huis waar het slachtoffer woonden

Voor het maken van een naambordje moeten 
deelnemers ‘ergens’ een plankje halen. Dat vraagt 
om lokale partners die de plankjes uitgeven. Mogelijk 
wordt deze partner ook de organisator van een locale 
herdenking. Als er behoefte is, begeleid ik deze lokale 
partners in het ontwerpen van een herdenkingsritueel. 
En dat kan simpel. Centraal staat hierin het ‘symbo-
lisch thuisbrengen’ van de slachtoffers, zoals op het 
Kastanjeplein gebeurde. Dat blijft de essentie. 

Lokale initiatieven
Nadat in 2020 bewoners uit de Kraaipanstraat zelf 
het initiatief namen om met de naambordjes een 
buurtherdenking te houden, meldden zich in 2021 
ook andere lokale partners, en wel de Blasiusstraat, 
de Swammerdamstraat en het Amsterdam Museum 
in Amsterdam, het rouw-inloophuis Villa TrösT in 
Dordrecht en de stichting Verhalis in Tilburg. Via een 
aantal zoomsessies kregen deze lokale initiatieven in-
formatie over hoe ze hún Namen en Nummers kunnen 
aanpakken. Het is mooi om te zien dat hieruit al een 
breed scala aan herdenkingsvormen is ontstaan. Van 
eenvoudig tot uitgebreid en ambitieus. 

In de Blasiusstraat is de straat verbeeld op de 
stoeprand van een speelplek, de bewoners plaatsten 
het naambordje op het juiste adres en spraken de 
naam hardop uit. In de Swammerdamstraat gebeurde 
het herdenkingsritueel op vergelijkbare wijze, daar is 
de straat verbeeld met een lange plank. In de Kraai-
panstraat plaatsten de bewoners het naambordje 
voor de deuren en ramen waarlangs een wandeling is 
georganiseerd. Het geheel werd afgesloten met zang, 
muziek en een verhaal van een Joodse buurtbewoon-
ster. 

Namenennummers.nl 
Het digitale landelijke vervolg
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SWAMMERDAMSTRAAT KRAAIPANSTRAAT

AMSTERDAM

BLASIUSSTRAAT
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TILBURG, SPOORPARK OVERIG NEDERLAND

Bezoek namenennummers.nl
voor de verhalen bij deze 

naambordjes

A’DAM OOSTERPARKBUURT DORDRECHT, VILLA TRÖST



Slotoverweging
Gedurende het project zijn wij allemaal steeds meer 
doordrongen geraakt van deze enorm tragische ge-
beurtenis in de menselijke geschiedenis. Je hoort en 
leest verhalen, er komen nieuwe verhalen bij. Al die 
verhalen zijn nodig om telkens weer het verdriet en de 
pijn te voelen, en te delen. Zo hoop je met elkaar de 
wond te verzorgen en die een beetje te helen. 
Dat we met elkaar een ritueel hebben laten ontstaan 
dat werkte, dat zovelen stil maakte, dat zovelen in 
staat stelde om zich te verbinden met een van de 
slachtoffers, stemt mij intens dankbaar. Iedereen wilde 
een stukje dragen, iedereen voelde zich een beetje 
verantwoordelijk. 

Het is inmiddels ruim 75 jaar na de oorlog, en de 
generatie die de oorlog en de vervolging zelf heeft 
meegemaakt, wordt steeds kleiner. Misschien komt er 
daardoor nu meer ruimte, of misschien zelfs behoefte 
aan nieuwe vormen van herdenken. Het persoonlij-
ke, het expressieve aspect maakt het intenser en dat 
hebben de latere generaties misschien wel nodig. 
Het een-op-een herdenken werkt sterker dan grote 
abstracte getallen. Zelf iets kunnen doen, iets kun-
nen aanraken, een handeling kunnen uitvoeren, is in 
rituelen nodig om het innerlijk proces van herdenken 
te versterken.

Dat ook een groot deel van de Joodse gemeen-
schap Namen en Nummers heeft omarmd, laat zien 
dat we de juiste toon hebben gevonden en de moge-
lijkheid bieden om familie te eren. Dat kan een tante 
zijn, grootouders of verre familie. Zij krijgen een naam; 
de plek waar ze woonden is concreet geworden. De 
nabijheid is groot. 

Dankwoord
Dat Namen en Nummers een landelijk vervolg zou 
krijgen, had ik nooit kunnen vermoeden. Maar het is 
er. Zonder de samenwerking met het Joods Cultureel 
Kwartier hierin, de gemeente Amsterdam, het Am-
sterdams 4 en 5 mei comité, de ondersteuning van 
de fondsen en alle vrijwilligers zou het allemaal niet 
gelukt zijn.

Ida van der Lee
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Isaäc Bloemist
Amsterdam, 15 nov 1921 – Auschwitz, 30 apr 1943
Bereikte de leeftijd van 21 jaar
Beroep: leerling in tabaksfabriek
Eerste Oosterparkstraat 168-huis

Betjen Bont
Amsterdam, 6 feb 1914 – Auschwitz, 30 sep 1942
Bereikte de leeftijd van 28 jaar
Beroep: sponzennaaister
Vrolikstraat 269-II

Hijman Viskoper
Amsterdam, 6 jul 1913 – Sobibor, 21 mei 1943
Bereikte de leeftijd van 29 jaar
Beroep: perser
Vrolikstraat 100-I

Esther de Valençia-Quiros
Amsterdam, 22 okt 1897 – Auschwitz, 8 ok 1942
Bereikte de leeftijd van 44 jaar
Vrolikstraat 253-III

Roosje Bromet
Amsterdam, 16 apr 1875 – Auschwitz, 14 sep 1942 
Bereikte de leeftijd van 67 jaar 
Vrolikstraat 233-I

Betje Natkiel-Goudsmit
Amsterdam, 24 mrt 1872 – Auschwitz, 21 jan 1943
Bereikte de leeftijd van 70 jaar
Vrolikstraat 97-huis

Hanna Barzelay-van Dam
Amsterdam, 3 mei 1866 – Amsterdam, 9 nov 1940
Bereikte de leeftijd van 74 jaar
Vrolikstraat 58-III

Rebecca Kops-Velleman
Amsterdam, 1 mei 1898 – Auschwitz, 11 feb 1944 
Bereikte de leeftijd van 45 jaar 
Vrolikstraat 94 I, Amsterdam

Samuel Korper
Amsterdam, 1 okt 1919 – Auschwitz, 31 jan 1944
Bereikte de leeftijd van 24 jaar
Beroep: koopman
Vrolikstraat 62-huis

Joel Goudsmit
Amsterdam, 9 jun 1896 – Auschwitz, 31 jan 1943
Bereikte de leeftijd van 46 jaar
Beroep: diamantbewerker
Eerste Oosterparkstraat 88-II
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Vergeer, Mijke de Hartog, Mirjam Gerritsen, Mirjam 
Makkenze, Monique Thoonsen, Nicoline van der 
Heijden, Nini van Driel, Noor Karpe, Oksana Khrebto-
va, Olaf Ernst, Peter Düker, Peter Kersbergen, Pierre 
de Boer, Pierre Valkering, Reiny van Twillert, René Phi-
lippus, René Hildesheim, Riky Smid, Rinske Bosch, Rita 
Rutten, Roelie Boon, Rosa Vendel, Saskia Boot, Sietske 
Kemp, Simone Manuputty, Sivan Schuurmans, Soxna 
Fall, Susan van Putten, Suzanne Esser, Suze de Lang, 
Sylvia van Steenis, Tanja Malessy, Tim van Alten, Timo 
Gilhuis, Tonny van der Lee, Trix Reijn, Wendela Kloos-
terman, Wies Rosenboom en Wout van Dishoeck. 

Samenwerkende organisaties:
ABG Parochie, Amsterdams 4 en 5 mei comité, 
Amsterdams Archief, Cultuur Ondernemen, Dynamo, 
Geheugen van Oost, gemeente Amsterdam, gemeen-
te Amsterdam Stadsdeel Oost, Grafisch Werkcentrum 
Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam /BOOT, 
Joods Historisch Museum, Live Oost Festival, de Rode 
Loper, Odensehuis Amsterdam-Zuid, Oorlog in mijn 
Buurt, Rode Loper op School, stichting Allerzielen 
Alom, vereniging Assadaaka, stichting Amsterdams 
Stadshout, woonzorgcentrum Kastanjehof. Basisscho-
len: De Barbaraschool, De Kaap, De Kleine Kapi-
tein. St. Lidwinaschool, Linnaeusschool. Middelbare 
scholen: Ignatius Lyceum, Metis Montessori Lyceum, 
Montessori Lyceum Oostpoort, Nicolaas Gymnasium. 
Sponsoren: Albert Heijn, Amsterdams Stadshout, Bak-
kerij Hartog, bloemenkraam Middenweg, hotel Manor, 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, ondernemersver-
eniging Kastanjeplein en Studentverhuisservice.

Financiering 2012-2021
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaanfonds 
(The Art of Impact en 75 jaar Vrijheid), VSBfonds, 
Amsterdams 4 en 5 mei comité, de gemeente Amster-
dam (stadsdeel Oost, Kunst en Cultuur, Burgerschap 
en Diversiteit en Sociale Basis) Ars Donandi (Koster- de 
Wolff fonds), Cloverleaffoundation, Fonds voor Oost 
en crowdfunding Voor je Buurt.

Namen en Nummers is een productie van de stichting 
Allerzielen Alom met Annemiek Bakker, Bill Wei, Lucas 
van Royen en Sander Hartog.

Medewerkers en betrokkenen
Namen en Nummers 2012 – 2021

Concept, zakelijke en artistieke leiding: 
Ida van der Lee. 

Buurtcomité:
Bert Runhaar, Emmi Schumacher, Gerrie Buijze en
Ieke Ginjaar.

Kunstenaars:
Thérèse van de Berg, Liesje van den Berk, Carla Bud-
ding, Klaartje Dullemond, Esther Eij, Simone de Groot, 
Isa ten Haeff, Carla Hoekenga, Cathelijn van Goor, 
Pavel van Houten, Arletta Kaper, Wendela Klooster-
man, Itie Langeland, Saskia Laurant, Mechtild Prins, 
Joanne Swaan, Petra Veenstra en Moving Arts Projects 
met Diane Elshout, Janine Toussaint en Noud Verhave, 
Mattie van de Worm.

Performers: 
2014 t/m 2016: Nicoline Snaas met zangkoren: Angels, 
Din Jin, Op Reis, Vocal Group Bant, Tell Mama Wo-
men’s Company, Hebrew Groove, Gaia and Friends 
en Ellacapella; 2017: Belle van Heerikhuizen (regie), 
Lieke van Hoogenhuyze (dramaturg), Harmen Snel en 
Ellen Ros (vertelling), 2018 en 2019: Emma Rekers met 
samengesteld koor van ruim 50 leden. Overig: Bas van 
Waard (contrabas), Heather en Yael Kurzbauer (viool), 
Linnaeuskoor, Margareth Iping (zang), Mati Elias (dans) 
met Anti von Klewitz, Sander Hoving (viool) en Bas 
Sven Schuster (bas) en Simone Manuputty (viool) met 
Ruloff Manuputty (accordeon).

Medewerkers productie:
Emma Terra, Fay Boyer, Itie Langeland, Ko Schuurman, 
Mike Koning, Mirjam Makkenze, Robin Verkeek; Kees 
van Zelst (geluidstechniek), Mahwash Aziz.(catering). 
Communicatie: Arnold Weel (flyer ontwerp en in-
formatiezuiltjes), Kees Lamper (website), Marlene 
Rooseman (pr en test), Sieneke de Rooij (redactie). 
Filmmakers: Amsterdams 4 en 5 mei comité, Jeanette 
Groenendaal, Joep Bajema, Lucas van Royen, Peter 
Franken, Ruby Greeve, studenten Hogeschool van 
Amsterdam. Fotografen: Arnold Weel, Huib van  

Wersch, Ingrid de Groot, Ida van der Lee, Marja Son-
neveld, Max Linsen, Mo Verlaan, Pieter Jan Prijs, Sabi-
ne Joosten, Wiebe de Jager en vele anderen. Website  
Namenennummers.nl: Ida van der Lee (concept), 
Marc Worrell (architect), Kirsten van Kempen (redactie) 
en Jessica Panhuysen (vormgeving).

Vrijwilligers:
Aad Hekker, Ad Zuiderent, Adinda Verhoeff, Amos 
Frank, Anita Manshanden, Anja Slagt-Koning, Anna 
Hekker,, Anne Berk, Anne Goossensen, Anne van 
Oudheusden-Stodel, Anne Marieke Kussendrager, An-
nemiek Bakker, Annette Wensink, Arja Broere, Aurea 
Fernandes, Bernadette van der Louw, Bert Runhaar, 
Bert Vuurberg, Biem Vlaming, Bill Wei, Caecilia van der 
Drift, Corine Weerman, Carolien van Oenen, Catheri-
ne Jonkhoff, Catherine van Lingen-Thiébaut, Cecile 
Clappers, Channa All, Chelly Hartog, Claudia van Dijk, 
Daniëlle Veneman, Daphne Meijer, Deborah Korper, 
Denise Payne, Dido Mirck, Edmond de Ru, Edward 
Schenk, Eleonoor van Beusekom, Eline Arisse, Ellen 
Kaptijn, Ellen Mulder, Ellen Ros, Elly Overman, Emily 
IJzerman, Emmie Leenen, Emmi Schumacher, Erik 
Kemp, Erin van Alten, Esther van Bavel, Eva Wessel, 
Farhad Fahali, Fleur Botman, Francis Borst, Frans Jans-
sen, Freddie Walker, Frits Wegenwijs, Froukje Dijks- 
hoorn, Geesje Tomassen, Garda van ’t Hoff, Gerdi 
Nauta, Gerrie Buijze, Grady van den Bosch, Hanneke 
van der Louw, Hans Elsinga, Harmen Snel, Hatice Tu-
mer, Hedwig Speulman, Hella de Groot, Henriette van 
der Waal, Ieke Ginjaar, Inge Sophie Wildschut, Inge 
Stolk, Isabelle Schuurmans, Jaap Slagt, Jack en Alice 
de Groot, Jan Visser, Jansje Stodel, Jeltje Gordon-Len-
nox, Jo Haen, Joanna Wojtkowiak, Joemie Moes, 
Joep Bajema, Jolande Gietema, José Dekker, José 
Taekema, Judith Ensel, Jane Ment, Ko Oelslager, Kiki 
Biel, Kirsten van Kampen, Kirsten de Wit, Leidy Visser, 
Lia Rijnhart, Lida van Dijk, Lies Bieren- broodspot, 
Liesbeth Stoute, Liesbeth Weinans, Lilian de Bruijn, 
Liz Hathway, Magdalena Koopmans, Marella Karpe, 
Margreet Kooistra, Marian Iping, Marian van Klein-
wee, Marieke van Eijkelen, Mariët ten Berge, Mariëtte 
Brandenburg, Marike Soeterik, Margriet Minnema, 
Marja aan ‘t Goor, Marijke Kienstra, Marjolijn Heijnen, 
Marleen van Ark, Martin Verbeet, Martine van Erkel, 
Mayke Vullings, Meike Genee, Mieke Richter, Mieke 

Fotoverantwoording

Sabine Joosten - Hollandse Hoogte: omslag

Arnold Weel: pagina 6, 14, 44, 65. 
Caecilia van der Drift: pagina 99
Eric Hage: pagina 29
Han Ernest: pagina 32 (b)
Huib van Wersch: pagina 28, 31, 33, 98, 99 (o)
Jan Schot: pagina 15
Jeroen Breeuwer: pagina 55 
Ida van der Lee: pagina 2, 10, 13, 16, 17, 22 (o), 23, 24 
(b), 25, 29 (o), 30, 31 (o), 32 (o), 33 (b), 38, 50, 51, 61, 
67, 72, 73, 82, 84, 85, 87, 92
Ingrid de Groot: pagina 24 (o), 39 (b)
Lucas van Royen: pagina 39, 49
Marja Sonneveld: pagina 20, 21, 22
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Uitvouwblad
Bijgevoegd in dit boek is een uitvouwblad met daarop 
de namen, leeftijden en adressen van alle 2800 Joodse 

slachtoffers uit de Oosterparkbuurt voor wie een 
naambordje is gemaakt in het herdenkingsritueel op 
het Kastanjeplein. Een luchtfoto toont het complete 

Stratenmonument zoals dat in het coronajaar 2020 op 
het eiland Pampus is uitgelegd.
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Namen en Nummers
Namen en Nummers is een 4 mei-herdenkingsproject van kunstenaar 
Ida van der Lee waarin de 2800 weggevoerde Joden uit een deel van de 
Oosterparkbuurt zijn herdacht. Van 2012 tot en met 2019 doorliepen veel 
deelnemers op het Kastanjeplein in Amsterdam Oost een ritueel parcours 
en brachten de Joodse slachtoffers een voor een symbolisch terug naar huis 
door een zelfgemaakt naambordje in een grote plattegrond van de buurt te 
leggen.

Het ritueel voor Namen en Nummers begon met twaalf kunstenaars en zes 
vrijwilligers en groeide uit tot een project waaraan uiteindelijk vijfenzeventig 
vrijwilligers meewerkten zodat de vele honderden deelnemers op een 
bijzondere wijze konden herdenken. Ida van der Lee ontwikkelde eerder 
projecten met rituelen om stil te staan bij ingrijpende gebeurtenissen. Namen 
en Nummers is een logische stap in haar ontwikkeling en een hoogtepunt wat 
betreft kwaliteit en impact.

In 2020 veroorzaakt de coronapandemie een omslag. In dat jaar maakten 
mensen noodgedwongen thuis naambordjes en werd de herdenking 
verplaatst van het Kastanjeplein naar het eiland Pampus. Toen is het 
idee geboren om er een landelijk project van te maken met de website 
Namenennummers.nl als basis voor herdenkingen in het hele land.
Het streven is alle 104.000 slachtoffers van de Holocaust in Nederland op 
deze wijze te herdenken. 

In deze publicatie beschrijft Ida van der Lee op persoonlijke wijze de 
ontwikkeling van het ritueel en geeft een inkijkje in praktische achtergronden 
zoals samenwerkingen, financiering en educatie. Drie deskundigen – Michael 
van Hoogenhuyze, Daniël Metz en Joanna Wojtkowiak – beschouwen Namen 
en Nummers vanuit hun perspectief. Het voorwoord is van Job Cohen. 
Deelnemers aan het ritueel delen hun ervaringen en aangrijpende verhalen 
achter een klein gedeelte van de naambordjes worden verteld. Een selectie 
van de 2800 naambordjes is opgenomen, aangevuld met de gegevens zoals 
die op Joodsmonument.nl te vinden zijn. 

www.namenennummers.nl


