Dit zijn bijlagen G en H uit de 5e druk van

Aan deze gratis download kunnen geen rechten worden ontleend. De resolutie van deze PDF is verlaagd om het bestand
kleiner te maken. Daardoor kunnen afbeeldingen wat korrelig zijn. De auteursrechten van de inhoud van deze pagina behoren
toe aan DORPS-ontdekkingsreiziger. Veel beeldmateriaal in dit boek stamt van oude ansichtkaarten en oude luchtfoto’s.
Ik heb geprobeerd de makers van al het beeldmateriaal te achterhalen, maar gezien het feit dat veel beeldmateriaal wel 70 jaar
oud is, was dat moeilijk te traceren. Ander beeldmateriaal valt onder publiek domein of is door mijzelf of derden vervaardigd.
Het beeldmateriaal is niet gebruikt met een commercieel oogmerk. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat haar/zijn
toestemming m.b.t. door mij gebruikt archiefmateriaal was vereist, dan verzoek ik deze z.s.m. na het zien van dit boek contact met
mij op te nemen via dolf@planet.nl. Dan kunnen we overleggen.

Het oorlogsmonument aan de Amsterdamseweg bij het Broersepark
is ontworpen door de Amstelveense beeldhouwer Theo Bennes in zijn classicistische periode.
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Bijlage G. Achtergronden bij de namen op de oorlogsmonumenten.

Op het grote oorlogsmonument staat een lijst van de 35 namen min of meer op alfabet. Op het monument staan alleen
voorletters en achternamen. Bij mijn weten is nergens toegankelijk vastgelegd wie die mensen waren. Ik heb daarom dit boek
gebruikt om de gegevens van deze oorlogsslachtoffers te achterhalen. Dan is er in ieder geval een begin gemaakt met het geven
van gezichten aan de namen. Onderstaande lijst is aangevuld met andere gegevens. De volgorde van de namen hieronder is
conform de vermelding op het monument. Dit is niet strikt alfabetisch. Voor achtergrondinformatie verwijs ik naar het boek van
Tini Visser ‘Jaren van verduistering, de bezetting in Amstelveen'. In onderstaande opsomming zijn voor elke persoon de uit dat
boek geraadpleegde bladzijden apart vermeld.

01. Hugo Baars.

Functie: matroos II bij de Koninklijke Marine.
Woonde in de Van der Hoochlaan.
Hij vervalste persoonsbewijzen en maakte bommen.
Geboren: 1926.
Overleden: januari 1944.
Leeftijd bij overlijden: 18.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl .
Hij maakte bommen en vervalste persoonsbewijzen. Gearresteerd op
4 januari 1944 bij de overval op een suikerwerkfabriek in de Jordaan.
Hugo werd diezelfde maand met vier anderen gefusilleerd als represaille
voor een bomaanslag op de Spiegelschool in Amsterdam.

02. Albert Volkert Bakker.

Het Amstelveense oorlogsmonument.
Amsterdamseweg, ingang Broersepark.

Functies: verzetsstrijder - kantoorbediende.
Woonde aan de Bos en Vaartlaan.
Op 25 april 1944 door de Gestapo gearresteerd.
Geboren: 16-11-1915 Amsterdam.
Overleden: 16-03-1945 Neuengamme, Duitsland.
Leeftijd bij overlijden: 29.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
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03. Jurjen Marie Jetzke Bandsma.
Functies: verzetsstrijder - pakhuisbaas.
Woonde in de Surmontstraat. Hij maakte illegale pamfletten en werd verraden.
Geboren: 11-03-1910 Amsterdam.
Overleden: 27-01-1942 Hagen.
Leeftijd bij overlijden: 31.
Gearresteerd door de SD (Sicherheitsdienst). Gedeporteerd naar Duitsland.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD)

04. Johan Benders.
Functie: verzetsstrijder - leraar Nederland en Geschiedenis op het Amsterdams Lyceum.
Hij hielp vanuit zijn woning onderduikers en verschafte hun door hemzelf vervaardigde
papieren.
Geboren: 01-07-1907 Bloemendaal.
Overleden: 06-04-1943 Amsterdam.
Leeftijd bij overlijden: 35.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Johan en zijn echtgenote zijn in 1998, dankzij twee
Joodse vrouwen die in de oorlog bij de familie zaten
ondergedoken, postuum geëerd met de

Yad Vashem-onderscheiding.
https://www.yadvashem.org/righteous/stories/benders.html
Johan Benders is de vader van Mart Benders. Zij schreef een boek over haar vader.
In bijlage H op bladzijde 517 staat een interview met Mart over haar boek dat zij over haar vader schreef.
U kunt onder de QR-code een videofragment bekijken waarin Mart over haar speurtocht vertelt.
De ouders van Mart Benders waren intiem bevriend met de familie Heidenheim. Arthur Heidenheim was een van de sprekers toen
het voormalige wijklokaal van de Nederduits Hervormde Gemeente aan de Randwijcklaan 13 op 2 juni 1938werd ingewijd als
synagoge. Meer daarover kunt u lezen op bladzijde 211. Johan Benders hielp Dieter, de zoon van Arthur en Bertha Heidenheim,
kort na de capitulatie nog op een schip in IJmuiden. Hij roeide met een groep van circa vijftien man in een sloep naar Engeland
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05. Hendrika (Riek) Blokland-Pater.
Functies: verzetsstrijder - huisvrouw.
Ze werd tot 20 maal toe door de SD (Sicherheitsdienst) verhoord in de
Euterpestraat in Amsterdam (de huidige Gerrit van der Veenstraat). 'Naar de Euterpestraat' gebracht
worden, betekende weinig goeds. Ze zei: “Ik beken nooit!”. Daaruit concludeerden de Duitsers dat er
iets te bekennen was en voerden haar af naar Vught en daarna op transport naar Ravensbrück.
Geboren: 26-09-1894 Medemblik.
Overleden 27-02-1945 Ravensbrück.
Leeftijd bij overlijden: 50.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).

06. Leonardus (Leen) Maria van der Bijl.
Functie: bouwkundig tekenaar.
Leen van der Bijl verdronk in het ruim van een schip op 3 mei 1945.
Geboren: 01-01-1922 Nieuwer-Amstel.
Opgepakt: 28 juli 1944.
Overleden: 03-05-1945 te Lübecker-Bocht bij kdo (Kommando) Neustadt,
Neuengamme, Duitsland.
Tegelijk omgekomen met 17 Andreas de Groot en 35 Cees Vermeulen.
Leeftijd bij overlijden: 23.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl
Kort profiel. Bron: Frans Roël.
Op het monument staan veel namen met veel verhalen. Hier een heel klein stukje over
mijn oom Leo van der Bijl, woonachtig boven de poort op het Smedemanplein, nu 70
jaar geleden. Hij schreef een een brief met een nog steeds beklemmende inhoud aan
zijn stiefvader Majoor Van Beek, voor de oorlog rijksveldwachter in Nieuwer-Amstel. Leo had zich onttrokken aan de Arbeitseinsatz, was
ondergedoken en werd verraden door een buurtbewoner uit de Middeldorpstraat. Hij was de kleinzoon van gemeente-opzichter Leo van der
Bijl en was ook naar hem vernoemd. Leo was mijn oom, de broer van mijn moeder, die ik nooit gekend heb. Links op deze foto uit de
oorlogsjaren staan o.a. mijn moeder Flip. Zij is nu 96 jaar. Rechts Leo, die kort voor de bevrijding is overleden op 3 mei 1945.
Op de foto staan ook opa en oma Van Beek en de zussen Marie en Mien.
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07. Petrus Leo Johannes Coebergh.

Functies: verzetsstrijder - ingenieur PTT in Amsterdam.
Woonde aan de Rambaldolaan in Amstelveen. Hij verzorgde illegale telefoonverbindingen
voor de BS (Binnenlandse Strijdkrachten). Gearresteerd op 15 november 1944. Hij werd vrijgesproken.
De SD bracht hem toch naar Duitsland.
Geboren: 10-09-1907 Leiden.
Overleden: 02-05-1945 Sandbostel, Duitsland.
Leeftijd bij overlijden: 37.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Er is een straat naar hem vernoemd: de Petrus Coeberghlaan.

08. Ariën Dekker.

Functies: verzetsstrijder en koopman.
Geboren op 17-05-1878 in Twisk.
Gestorven 18-03-1943 Vught.
Leeftijd bij overlijden: 64.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl

09. Waldemar Guido Franken (Quido volgens Tini Visser).
Functie: officier - zeewaarnemer 3e klasse.
Door de Japanners neergeschoten in zijn verkenningsvliegtuig.
Geboren: 15-02-1916 Amsterdam.
Overleden: 01-09-1944 Toeal/Kei-eilanden (Molukken).
Leeftijd bij overlijden: 28.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl
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10. Jan Goldschmeding.

Functies: verzetsstrijder knokploeg ‘Trouw’,
medewerker Vrij Nederland en Trouw – Student theologie.
Woonde op de Hendrik van Borsselenkade.
Geboren: 23-02-1921 Amsterdam.
Overleden: 11-10-1944 gefusilleerd in Wormerveer.
Leeftijd bij overlijden: 23.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Jan Goldschmeding staat vermeld op de gedenkplaat in de Pauluskerk. Er is een plantsoen
naar hem vernoemd: het Jan Goldschmedingplantsoen. Jan Tijmen Goldschmeding, die nu
nog in Randwijck woont, is vernoemd naar zijn oom Jan Goldschmeding. Jan Thijmen
stuurde ons bijgaande foto van zijn oom.
Hij beschikt ook nog over een kort briefje van oom
Jan, dat hij op een velletje closetpapier schreef
voordat hij werd opgehaald om gefusilleerd te
worden. Dat briefje staat rechts afgebeeld. Het is een
document dat iets zeer persoonlijks toevoegt aan de
zakelijke data die over hem zijn vermeld. Het luidt:
Lieve, lieve vader en moeder, broer en zusters,
Straks word ik weggehaald, ik

weet niet waarvoor.

Mocht men mij dood willen schieten,
dan is dit mijn afscheidsbrief,

met een los potloodpuntje geschreven.

Weet, dat ik niet bang ben om
te sterven. Ik ga naar Jezus.
Ik bid tot God, dat Hij U
troosten zal

Vele vele kussen, dank voor alles Uw
Jan
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11. Jan Huese.

Functies: verzetsstrijder, officier in het Nederlandse leger en assuradeur.
Jan woonde aan de Margriete van Clevelaan 17. De naam van zijn echtgenote was Laurien.
Huese was lid van een spionagegroep die hulp bood aan Engelandvaarders en RAF-piloten.
In 1941 werd hij gearresteerd door de Duitsers en veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf.
Huese overleed in een concentratiekamp te Rheinbach.
Geboren: 09-10-1901 Breda.
Overleden: 08-02-1943 Rheinbach.
Leeftijd bij overlijden: 41.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Er is een straat naar hem vernoemd: het Hueseplein.

12. Rutgerus Antonius (Ronnie) Huurman.

Functie: kantoorbediende.
Opgepakt 30 juli 1944 toen hij vanuit onderduik bij z’n ouders aan
de Amsterdamseweg op bezoek ging. Verraden door een Gestapoman
die tegenover zijn ouders woonde.
Geboren: 03-04-1915 Utrecht.
Overleden: 31-10-1944 Dortmund-Dorstenfeld.
Leeftijd bij overlijden: 29. Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl
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13. Arnoldus Johann Jans.

Functie: student te Delft.
Gearresteerd op zijn onderduikadres in Giethoorn op 24 januari 1944.
Geboren: 28-04-1922 Nieuwer-Amstel.
Overleden: 08-04-1945 Neuengamme.
Leeftijd bij overlijden: 22.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl
Deze persoon staat vermeld op de gedenkplaat in de Pauluskerk.

14. Henri Karel Jansen.

Functie: sergeant - werktuigkundige bij de Koninklijke Landmacht.
Bij de verdediging van Schiphol overleden 11 militairen, onder wie Henri Jansen.
Geboren: 26-11-1884 Arnhem.
Overleden: 25-05-1940 op Schiphol (datum van de rouwadvertentie).
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Leeftijd bij overlijden: 55.

15. Pieter Cornelis van Keimpema.

Functie: inspecteur verzekeringen.
Op 17 maart 1944 gearresteerd door de SD. Rond 15 april afgevoerd
vanuit Amersfoort naar Oraniënburg bij Berlijn. Aan ziekte en ontbering overleden.
Hij heeft voornamelijk hulp geboden aan joodse onderduikers.
Geboren: 24-10-1908 Amsterdam.
Overleden: 14-04-1945 Kdo. Sandbostel, Neuengamme bij Hamburg.
Leeftijd bij overlijden: 36.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl .
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16. Hendrik (Hein) Johannes Kerkhoff.

Zoon van een schoenmaker uit Nes aan de Amstel.
16 juli 1944 opgepakt door de Landwacht wegens ontduiken van arbeidsdienst.
Hij bezweek op 21 november 1944 aan de ontberingen in een werkkamp in Husum bij de Deense grens.
Geboren: 24-04-1922 te Nieuwer-Amstel.
Overleden: 21-11-1944 te Kdo. Husum-Schwesing, Neuengamme.
Leeftijd bij overlijden: 22.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl

17. Andreas Christiaan de Groot.

Afkomstig uit Bovenkerk. Zijn naam is later (in 1966) aan het monument toegevoegd.
Geboren 06-09-1922 in Nieuwer-Amstel.
Overleden op 03-05-1945 te Lübecker-Bocht bij kdo. Neustadt, Neuengamme, Duitsland.
Leeftijd bij overlijden: 22.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl
Verdronken in een schip. Evenals 06. Leo van der Bijl en 35. Cees Vermeulen.

18. Herman Kolff.

Functie: zeeofficier bij de Koninklijke Marine.
De naam is later aan het monument toegevoegd.
Geboren: 12-11-1907 Brummen.
Overleden: 13-05-1942 nabij Port of Spain.
Leeftijd bij overlijden: 34.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
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19. Petrus (Piet) Josephus van der Klauw.
Functie: winkelbediende.
Woonde in Bovenkerk.

Geboren: 04-01-1922 Alkemade.
Overleden: 27-01-1945 Neuengamme bij Hamburg.
Leeftijd bij overlijden: 23.
Bron van gegevens: oorlogsgravenstichting.nl .

20. Hendrik Jacob Klercq (Tini Visser schrijft Clercq).

Functie: 4e machinist koopvaardij.
Op 1 juli 1943 voer Hendrik met het schip ‘de Salabanka’ in konvooi tussen Kaapstad en Durban,
toen het konvooi door duikboten werd aangevallen. Zijn schip kreeg een voltreffer.
Zijn lichaam is nooit teruggevonden.
Geboren: 09-10-1918 Amsterdam.
Overleden: 01-06-1943 Indische Oceaan.
Leeftijd bij overlijden: 24.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Deze persoon staat vermeld op de gedenkplaat in de Pauluskerk.

21. Chr. (Christiaan) Koster.

Functie: sergeant - vliegtuigmaker bij de Koninklijke Landmacht.
Geboren: 26-07-1897 Haarlem.
Overleden: 10-05-1940 vliegveld Waalhaven Rotterdam.
Leeftijd bij overlijden: 42.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
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22. Harmen van der Leek.

Functie: verzetsstrijder - leraar Duits.
Hij hielp met de verschaffing van onderdak voor Engelse piloten.
Bevriend met 24. Jan van Mierlo en 04. Johan Benders.
Woonde aan de Amsteldijk Noord.
Geboren: 27-02-1895 Amsterdam.
Overleden: 17-11-1941 gefusilleerd in Bloemendaal.
Leeftijd bij overlijden: 46.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Er is een straat naar hem vernoemd: de Harmen van der Leeklaan.

23. Hendrik Wilhelmus Loddema.

Functies: verzetsstrijder - grondwerker wegenbouw.
Hij werd 15 januari 1945 gearresteerd.
Werd tewerkgesteld in de Arbeitseinsatz voor Operatie Todt in Frankrijk.
Geboren: 21-08-1913 Haarlemmermeer.
Overleden: 05-04-1945 gefusilleerd in Zeist/Den Dolder.
Leeftijd bij overlijden: 31.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
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24. Johannes (Jan) Michaël Hendrik van Mierlo.

Functies: verzetsstrijder en leraar wis- en natuurkunde.
Wonend aan de Henegouwselaan. Getrouwd met Bets van Mierlo.
Bevriend met 04. Johan Benders en 22. Harmen van der Leek.
Geboren: 21-10-1907 Den Helder.
Overleden: 01-10-1943 gefusilleerd in de duinen van Overveen.
Leeftijd bij overlijden: 35.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Er is een laan naar hem vernoemd: de Jan van Mierlolaan.

25. Pieter Mol.

Functie: hij hielp bij het drukken van illegale kranten.
Woonde aan de Gerrit van Heemskerklaan.
Hij hielp bij het drukken van illegale kranten bij de ondergrondse drukkerij ‘Pordon’ in Amsterdam.
Op 4 juli 1944 door de SD gearresteerd en afgevoerd naar Oraniënburg.
Geboren:in 1920 of 1919.
Overleden aan de ontberingen op 10 juni 1945 in Oraniënburg.
Leeftijd bij overlijden: 25.
Niet in het register erelijst.nl of oorlogsgravenstichting.nl
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26. Jan Moree.

Functie: sergeant - majoor opzichter 3e klasse bij de Koninklijke Landmacht.
Door bomscherven getroffen bij de verdediging van vliegveld Waalhaven.
Geboren: 18-08-1893 Brielle.
Overleden: 10-05-1940 vliegveld Waalhaven Rotterdam.
Leeftijd bij overlijden: 46.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).

27. Frits Muller.

Functies: verzetsstrijder - gemeenteambtenaar.
Woonde aan de Heemraadschapslaan.
Bood hulp aan joden. Gearresteerd door de Gestapo op 26 juni 1941.
Geboren: 19-09-1885.
Overleden: 22-01-1942 Neuengamme, Duitsland.
Leeftijd bij overlijden: 56.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Er is een straat naar hem vernoemd: de Frits Mullerlaan.

28. Arie Neefjes.

Functie: sergeant bij de Koninklijke Landmacht.
Hij stierf bij de verdediging van het eiland Dordt tegen Duitse parachutisten.
Geboren: 18-08-1908 Den Haag.
Overleden: 11-05-1940 Dordrecht.
Leeftijd bij overlijden: 31.
Begraven op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Deze persoon staat vermeld op de gedenkplaat in de Pauluskerk.
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29. Frits Nieuwenhuijsen.

Functie: verzetsstrijder - assuradeur Rijksverzekeringsbank in Amsterdam.
Woonde aan de Amsterdamseweg-hoek Catharina van Clevelaan.
Geboren: 03-10-1905 Amsterdam.
Overleden: 12-02-1945 gefusilleerd in Overveen.
Leeftijd bij overlijden: 39.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Er is een straat naar hem genoemd: de Nieuwenhuijsenlaan.
Centraliseerde al het illegale nieuws. Werkte samen met de NRC-journalist Tom Yardin Millord. Gearresteerd in maart 1941 en
kwam vrij na negen maanden gevangenschap in Scheveningen in het Oranjehotel. Hij werd vervolgens weer actief in het verzet.
met name ten dienste van het Nationale Steun Fonds (NSF) voor onderduikers. Vanaf juni 1944 secretaris van het NC. Op 27
januari 1945 gearresteerd bij een vergadering van het NSF aan de Leidsegracht in Amsterdam. Hij zat met een aantal anderen
gevangen in het Centraal Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Hij werd op 12 februari 1945 afgevoerd naar Overveen en
gefusilleerd.

30. Christiaan (Kik) Pieron.

Functies: verzetsstrijder - boekhandelaar (HORO).
Hij woonde op Laanhorn 2, Amstelveen.
Geboren: 15-08-1909 Amsterdam.
Overleden: 27-05-1945 Freising nabij München in Duitsland.
Leeftijd bij overlijden: 34.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Er is een straat naar hem vernoemd: Pieronlaan.
Pieron staat ook vermeld op de gedenkplaat in de Pauluskerk.
Er staat meer informatie over Kik Pieron in dit boek op bladzijde 166.
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31. Ir Hendrik Arnold (Harry) Romp.

Functies: verzetsstrijder - ingenieur, hoofd technische dienst van de BPM (Bataafse Petroleum
Maatschappij). Hij werkte voor de Nederlandse inlichtingendienst in Londen.
Hij woonde op de Keizer Karelweg bij de Graaf Aelbrechtlaan tegenover dokter De Froe.
Geboren: 20-10-1897 Amsterdam.
Overleden: 14-04-1945 gefusilleerd in Amsterdam.
Leeftijd bij overlijden: 48.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Er is een laan naar hem vernoemd: de Ir. Romplaan.
Hij bedacht tijdens de oorlog dat auto’s van benzine omgebouwd moesten worden naar gas.
De illegale zender St-Julian stond bij hem thuis. Op dolle dinsdag werd de zender verhuisd
naar Enschede. Daar werd de zender uiteindelijk door de Duitsers gepeild in januari 1945.
Harry kreeg een auto-ongeluk bij Schiphol, in de mist reed hij op een wegversperring
(zigzag-mauer). Hij had een microfilm in de band van zijn hoed. Romp had een
schedelbasisfractuur. Iemand in Enschede noemde de naam Romp. Op 14 april 1945
gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amstel. Zijn vrouw Joan zat in Scheveningen als
gijzelaar gevangen.

32. Antonius Petrus Schaefers.

Functie: dpl. soldaat bij de Koninklijke Landmacht, 10e regiment infanterie Veenendaal (Grebbelinie).
Geboren: 06-03-1916 Amsterdam.
Overleden: 14-05-1940 Naarden.
Leeftijd bij overlijden: 24.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).
Getroffen door een granaatscherf bij de spoorlijn langs de Grebbelinie.
Begraven op het militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Bijlage G

504

Oorlogsmonumenten in Amstelveen

33. Nicolaas Steenbeek.

Functie: 2e luitenant-vlieger bij de Koninklijke Landmacht in ‘s-Gravenzande.
Geboren: 08-09-1915 IJsselstein.
Overleden: 01-06-1940 geraakt in strijd boven vliegveld Ockenburg, Den Haag. Neergestort in de Noordzee.
Leeftijd bij overlijden: 24.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).

34. Izak van Wesep.

Functie: verzetsstrijder - ambtenaar.
Woonde op de Van Spaenstraat en later bij zijn ouders in de Rentmeesterslaan.
Op 30 mei 1944 door de Gestapo gearresteerd.
Geboren: 14-09-1922 Amsterdam.
Overleden: 12-03-1945 Mauthausen.
Leeftijd bij overlijden: 22.
Bron van gegevens: erelijst.nl (NIOD).

35. Cornelis (Cees) Wilhelmus Vermeulen.

Woonde in de Oude Karselaan. Dook onder voor arbeidsdienst.
Geboortedatum onbekend.
Overleden: 19-04-1945. Verdronken in een schip in de Lübecker-Bocht bij kdo. Neustadt, Neuengamme, Duitsland.
Cees was 22 bij zijn overlijden.
Cees Vermeulen was op een feestje voor de verjaardag van de broer van zijn vriendin. Bij vertrek werd hij door de Duitsers
en een paar NSB’ers gearresteerd en op transport gesteld naar PDA (Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort). Daarna naar
Neuengamme. Hij overleed daar tegelijkertijd met 06. Leo van der Bijl en 17. Andreas de Groot. Ze verdronken in een schip
in de Lübecker Bocht. De naam Vermeulen heb ik niet gevonden in het register erelijst.nl of oorlogsgravenstichting.nl.
Zijn naam is in 1966 pas aan het Amstelveense monument toegevoegd.
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Onderstaande personen staan niet op een monument vermeld maar
ze worden wel genoemd in het boek van Tini Visser.
Simon David (Bob) Neter.

Functie: architect en joodse communistische verzetsstrijder.
Werkte bij Ouëndag en Boeken. Lid van groep 32 en later van de 8 en opbouw.
Woonde aan het Jan Tooropplantsoen 5.
Geboren: 31-05-1904 in Amsterdam.
Verdwenen in juli 1942.
Overleden: 30-09-1942 in Auschwitz. Leeftijd
bij overlijden: 38.
Gearresteerd in juni 1942. Hij zat zes weken in de Weteringschans.
Hij werd vervolgens via Amersfoort op transport gesteld naar Auschwitz waar hij dezelfde maand nog overleed.
Bron: http://www.joodsmonument.nl/person/454281

Greten Neter-Kähler.

Woonde aan het Jan Tooropplantsoen.
Op 6 september 1944 afgevoerd naar Mauthausen.

Kees Metselaar.

Kort na de oorlog gestorven.
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De overige oorlogsmonumenten in Amstelveen.
Monument 2. Gedenkplaat in de Pauluskerk.

In de Pauluskerk hangt een gedenkplaat waarop een aantal van de 35 namen
van het monument op de Amsterdamseweg ook staat. Hieronder de namen
die uitsluitend in de Pauluskerk genoemd worden:
H. KOOLHAAS
C. KOOLHAAS-HENDRIKSE
K. OTTES
A.V. BAKKER
C.J.H. DIJKSTRA
A. VERWOERD

Monument 3. Nesserlaan.

Aan de Nesserlaan staat een monument voor
Antoon de Lange. Het opschrift luidt:
'HEER, UW SOLDAAT,
DIE SNEUVELDEN IN 'T GEVECHT,
SMEEKT U: HELP, HOLLAND!
IK KOM WEL TERECHT!
OP DEN 7E MEI 1945
VIEL VOOR ZIJN VADERLAND
ALS LID DER
NED. BINN. STRIJDKRACHTEN
ANTOON DE LANGE
GEB. 9 NOV. 1920'.
Het monument voor Antoon de Lange in Amstelveen is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsman die hier op 7 mei 1945
in de strijd tegen de bezetter is gesneuveld. Toen de SS op die dag fietsen in beslag had genomen, zette een aantal leden
van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten de achtervolging in.
Er ontstond een vuurgevecht, waarbij de 21-jarige Ton (Anthonius Joannes) de Lange (foto) om het leven kwam.
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Monument 4. Gevelplaat oude raadhuis.

Deze gevelplaat hangt sinds 1964 aan de gevel van het oude raadhuis
van Nieuwer-Amstel, Dorpsstraat 75, Amstelveen.
Het monument 'De Barmhartige Samaritaan' herinnert de inwoners van Amstelveen
aan het feit dat het Nederlands Volksherstel in juli 1945 Ouder- en Nieuwer-Amstel
(thans Ouderkerk en Amstelveen) aanwees als adoptiegemeentes voor de
gemeente Vierlingsbeek die voor 90% verwoest was. Ouder- en Nieuwer-Amstel
zorgden voor stoelen, kachels en ander meubilair.

Monument 5. 'Indië-monument'.

Molenweg, tussen nummer 17 en 23.
Een zij-ingang van het C.P. Broersepark.
1182CK Amstelveen
Herdachte groepen:
Het Indië-monument is een plaats om bijeen te komen ter
nagedachtenis van de slachtoffers tijdens de Japanse bezetting
van 1942 tot 1945 en die van de Bersiap tijd.
Ontwerper: Ella van de Ven (10-09-1945)
Onthulling: 8 december 1994.
Beschrijving vorm en materiaal.
Het 'Indië-monument' in Amstelveen bestaat uit twee objecten
van brons, waar de bezoeker tussendoor kan lopen. Links een
gebogen, dicht segment met in reliëf een aantal mensenfiguren.
Rechts een gebogen, open segment met een beeldengroep.
Wanneer de bezoeker tussen beide delen staat, kan men zich
spiegelen in het verleden. Het geheel is geplaatst op een cirkelvormige grondplaat van witte natuursteen.
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Monument 6.

Rechts van RK Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel
staat aan de dijk een oorlogsmonument, in de vorm van
een wit stenen kruis.
Met de tekst:
AAN HEN DIE
40

VIELEN
45

Locatie:
Nes aan de Amstel.
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Monument 7. Het joodse monument

Na ruim 75 jaar kwam het er in 2020 dan eindelijk van om een monument te onthullen voor de 166 joden
die vanuit Amstelveen zijn afgevoerd, en die in de vernietigingskampen van Hitler de dood vonden.
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Kunstenaar Piet Cohen (links op de foto in april 2020) maakte
een gedenktablet waarop de namen van alle 166 afgevoerde
joden staan vermeld, met hun leeftijd op het moment van sterven.
Het monument staat aan de Amsterdamseweg in de bocht
tegenover de vroegere plek van de kweekschool van het Leger
des Heils. U kunt de lijst van namen ook teruglezen op bladzijde
257 in hoofstuk 8C. Bovenaan het tablet hangt een gestyleerd
exemplaar van briefje dat daadwerkelijk uit één van de vele
treinen is gegooid die vanuit Westerbork naar Oost Europa
vertrokken en leeg terug keerden.
Naast het monument staat onderstaande toelichting.

De signatuur van Piet Cohen.
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David Serphos sprak namen de stichting Amstelveen Oranje o.a. de volgende woorden.
“….

Er zijn zes miljoen Joden vermoord uit heel Europa. Ruim 101.000 Joden uit Nederland. Het zijn abstracte getallen.
Uit deze gemeente werden 166 buren vermoord. Elk van hen was er één. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden.
Zes maanden oud, anderhalf jaar oud, 89 jaar oud. En alle leeftijden daartussenin. Ze woonden aan de Amsterdamseweg,
aan de Bos en Vaartlaan, de Handweg, de Keizer Karelweg, de Randwijcklaan, het Catharina van Clevepark,
de Van der Hoochlaan en al die straten, wegen en pleinen waar we vandaag nog langs lopen, fietsen en rijden.
Buren die vertrokken om nooit meer terug te komen. Vermoord.
75 jaar na dato herdenken wij hen eindelijk in Amstelveen. Herdenken wij hen en noemen wij hun namen.
Namen die voortaan ook te zien zijn op dit prachtige, ingetogen en tegelijkertijd zo indrukwekkende monument,
ontworpen door Piet Cohen, die zelf de oorlogsjaren als kind in de onderduik doorbracht.
U zult vanavond hun namen horen, alle 166, één voor één. Want zolang wij hun namen noemen, zijn zij niet vergeten
en leven zij voort. Omdat zij geen rustplaats hebben die wij kunnen bezoeken is dit de plek waar wij hen kunnen eren.
Door een steentje te plaatsen, zoals de gewoonte is om op Joodse graven te doen. En door het gebed voor hun zielerust
- het El Male Rachamim - te doen uitspreken, zoals straks zal worden gedaan.
75 jaar na dato wordt met dit monument een deel van het door burgemeester Van Diepen genoemde zwarte gat in
de geschiedschrijving van Amstelveen alsnog gevuld. En wordt de nagedachtenis van 166 stadsgenoten recht gedaan.
U, burgemeester, heeft met deze onthulling vandaag een historische omissie hersteld. Dank daarvoor.
Ik spreek de hoop uit dat wij Amstelveners tot in lengte van dagen jaarlijks op 4 mei de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog zullen blijven herdenken bij het monument in het Broersepark. En ik roep iedereen op om
jaarlijks op Jom Hasjoá - de Dag van de Holocaust - bij dít monument 'Nooit Meer Teruggekomen' bijeen te komen
om de slachtoffers te herdenken van de Jodenvervolging, in Amstelveen, elders in dit land en in Europa.
Dank u wel. “
David Serphos
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De familie Heidenheim.

De namen van Arthur en Bertha Heidenheim staan
ook op het monument. Zij waren intieme vrienden
van de familie Benders. Johan Benders hielp zoon
xxxxx Heidenheim kort na de capitulatie op een boot
in IJmuiden.
Mart Benders sprak op 29 november 2017 voor de
gemeenteraad o. a. over de familie Heidenheim.
Haar betoog leverde een belangrijke bijdrage om het
kleine sjoeltje aan de Randwijcklaan 13 voor sloop
te behoeden. Het is nu een gemeentemonument.

Arthur Heidenheim sprak op bij de opening van de kleine sjoel op 2 juni 1938.
Daarover kunt u meer lezen op bladzijde xxx
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De familie Heidenheim.

De namen van Arthur en Bertha Heidenheim staan
ook op het monument. Zij waren intieme vrienden
van de familie Benders. Johan Benders hielp hun
zoon Dieter Heidenheim kort na de capitulatie
vluchten naar een boot in IJmuiden.
Mart Benders sprak op 29 november 2017 voor de
gemeenteraad o.a. over de familie Heidenheim.
Haar betoog leverde een belangrijke bijdrage om het
kleine sjoeltje aan de Randwijcklaan 13 voor sloop
te behoeden. Het is nu een gemeentemonument.

Arthur Heidenheim sprak op bij de opening van de kleine sjoel op 2 juni 1938.
Daarover kunt u meer lezen op bladzijde 250.

Dieter Heidenheim
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Er is sinds kort meer beweging in het herdenken van de Joodse slachtoffers uit
Amstelveen. Op 12 januari 221 maakte burgemeester Tjapko Poppens bekend
dat hij bij nader inzien toch wilde instemmen met het plaatsen van stolpersteine
voor de ouders van Fred Ashner uit de USA. Fred woonde met zijn ouders aan
de Margriete van Clevelaan op nummer 12.
De familie Heidenheim woonde op Margriete van Clevelaan 10.
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Bijlage H. Een interview met Mart Benders in het Parool.

Verzetsstrijder Johan Benders zag het onheil naderen.
Het verhaal van verzetsstrijder Johan Benders, leraar van
het Amsterdams Lyceum, is niet eerder verteld. Dochter Mart Benders
(75), die haar vader nooit heeft gekend, onderzocht
wat er nog te achterhalen was van de gebeurtenissen voor Benders'
arrestatie in 1943 en zijn zelfmoord in de gevangenis.

Bar weinig wist Mart Benders over haar vader en zijn verzetswerk. Over de oorlog werd niet gesproken in de familie.
Sterker: er lag een taboe op. Op de schoorsteenmantel stond wel zijn foto.
"Als een soort relikwie. Die foto werd altijd afgestoft. Ik zag een afstandelijke man. Maar naar hem vragen, durfde je als kind niet.
Bij ons thuis waagde niemand zich aan het onderwerp" zegt Mart Benders, die na de dood van haar moeder een zoektocht begon
en een boek schreef over haar bevindingen: Leraar in oorlogstijd. Reconstructie van een vader.
Op het Muzieklyceum, waar u in 1962 naar toe ging en waar
onder anderen Oskar Back, C.P. Gunning en Haakon Stotijn
lesgaven, werd ook niet over de oorlog gesproken. Iedereen
had wel iets meegemaakt in de oorlog, schrijft u in uw boek.
'Om met Gerrit Achterberg te spreken: Oorlog hing zwaar tegen
de hanebalken.'
"Toen ik op mijn 28ste als fluitist in
het Radio Filharmonisch Orkest kwam,
kreeg ik via hoboïst Victor Swillens een
filmpje van twaalf seconden van mijn
vader te zien. Het was de eerste keer
dat ik bewegend beeld van mijn vader
zag. Hij was gefilmd tijdens een schooluitstapje, de mei-uittocht in 1941, van
het Amsterdams Lyceum. Ik zag ineens
zijn gestalte, een slanke man. Ik kon zien
hoe hij zich bewoog en zag zijn lachje.
Hij werd een mens. Hij kwam een stuk
dichterbij en meer tot leven."

Wat wist u als kind over uw vader?
"Op straat had een meisje het een keer over de sprong van Jan van
Schaffelaar. Ik was toen een jaar of acht, negen. Ze zei toen tegen
mij: 'Dat heeft jouw vader ook gedaan.'
Maar ik stond daar niet bij stil."
In 1955 zat u op het Amsterdams
Lyceum. Uw vaders naam prijkt op
het plakkaat in de aula met de
namen van leerlingen en leraren die
zijn omgekomen of vermoord in de
oorlog. Elk jaar worden die namen
in april voorgelezen. U was altijd blij
als die herdenking voorbij was,
schrijft u in uw boek. Hoezo?
"Niemand zei toen iets tegen me. Ook
daar had men het niet over hem. Het
voelde ongemakkelijk."
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altijd aangespoord verder te gaan met dichten. Kouwenaar kwam
een week na mijn vaders zelfmoord in die gevangenis terecht
omdat hij mederedacteur was van het fel anti-Duitse literaire blad
Lichting. Een man vertelde hem dat Benders was gesprongen."

Het ongeadresseerde briefje met een boodschap, dat door oudleerling Tineke Wibaut na de oorlog jarenlang is bewaard ?
Pas na de dood van uw moeder in 1980 bent u gaan zoeken naar
informatie over uw vader. U sprak met oud-leerlingen en
verzetsstrijders, putte uit brieven en zocht in archieven om het
verhaal van uw vader te kunnen vertellen. Wat was de aanleiding?
"Toen mijn moeder overleed, was het verbod eraf. Ik wist dat hij in
de gevangenis zelfmoord had gepleegd uit angst om door te slaan.
Ik wilde meer over hem weten, anders had ik het gevoel dat ik hem
in de steek liet. Tineke Wibaut, oud-leerling van mijn vader, vertelde
dat mijn vader zijn Joodse leerlingen hielp onder te duiken. Zij stal
op zijn verzoek persoonsbewijzen in het Zuiderbad. Ze had zelfs
een briefje van hem met een boodschap erop: 'Voorlopig, naar 't
schijnt is het pakje, dat ik gisteravond bij je vandaan heb gehaald,
afgeleverd. De 15de evenwel kan het pas op het bestemde adres
bezorgd worden, door afwezigheid van adressant. Kun jij mij
misschien tijdelijk helpen aan een bed? 't Is voor een onverwachte
logé.'"

In 1998 kregen uw beide ouders de eervolle Yad
Vashemonderscheiding dankzij twee Joodse vrouwen die bij
jullie zaten ondergedoken. En nu is er ook een boek.
"Het is bedoeld voor mijn twee kleinzoons, zodat ze hun
overgrootvader leren kennen. Het is voor mij een geruststelling dat
het nu op papier staat. Het zou onrechtvaardig zijn als de
geschiedenis van mijn ouders in het niets zou verdwijnen. Kleine
oorlogsgeschiedenissen zijn ook belangrijk."
Verzet in woord en daad
Johan Benders werd in 1907 in Bloemendaal geboren. Hij kwam uit
een welgestelde familie. Zijn vader was psychiater en geneesheerdirecteur van een krankzinnigen-inrichting in Bakkum. Benders
kreeg in 1935 een aanstelling als leraar Nederlands en
geschiedenis aan het Amsterdams Lyceum. Leerlingen omschreven
hem als een open, sociale man.

U kwam via Wibaut in contact met een voor-malig celgenoot
van uw vader. Wat zei hij?
"Meneer Albers vertelde me dat mijn vader in de cel twee keer een
poging tot zelfmoord deed. Zelf zat hij daar vanwege ontduiken van
de Arbeitseinsatz. Hij moest weleens helpen op kantoor in de
gevangenis. In een kaartenbak zocht hij de naam van mijn vader
op. 'Verdacht van de brand in het bevolkingsregister' stond daarop.
Hoe waarschijnlijk was dit?
"Ook van Tineke hoorde ik dat mijn vader betrokken zou zijn
geweest bij de aanslag op het bevolkingsregister. Wat hij precies
heeft gedaan, weet ik niet."

Het lyceum had veel Joodse leerlingen die met hun ouders uit naziDuitsland waren gevlucht. Benders was politiek bewust en zag het
onheil naderen. Na de Kristallnacht in novem-ber 1938 in Duitsland
leerde hij, bijna in tranen, zijn klas de vervoegingen van het
werkwoord doodmaken.
Toen de oorlog uitbrak, moesten Joodse leraren en leerlingen van
school weg. De Joodse Ralph Prins was een van die leerlingen. Hij
overleefde de oorlog en werd beeldend kunstenaar, bekend van het
monument in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de beroemde
treinrails die naar het niets leiden.

Tijdens uw zoektocht las u het gedicht drs van schaffelaar van
Gerrit Kouwenaar. Waarom zocht u contact met Kouwenaar?
"Ik herkende mijn vader in dat gedicht. Tijdens een ontmoeting
bevestigde Kouwenaar dit. Hij was een leerling. Mijn vader had hem
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Benders kwam in verzet. Hij maakte in zijn donkere kamer vervalste
persoonsbewijzen en hielp Joden onder te duiken. Hij had zelf ook
onderduikers in zijn huis in de Amstelveense wijk Randwijck, ook
wel het zwarte dorp genoemd vanwege de aanwezigheid van veel
NSB'ers.
Op 5 april 1943 werd hij opgepakt en in het Huis van Bewaring aan
de Amstelveenseweg (foto) gevangen gezet. Die nacht deed hij
twee zelfmoordpogingen. Toen hij vervolgens naar een isoleercel
werd overgebracht, sprong hij van een van de bovenste ringen in
het Huis van Bewaring. Zijn vrouw, die in verwachting was van
Mart, hoorde pas op 17 april van de Gestapo dat het kind zonder
vader zou opgroeien.
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Drs Van Schaffelaar
Bron: https://www.neerlandistiek.nl/2019/06/gedicht-gerrit-kouwenaar-.-drs-van-schaffelaar/

Hoewel de stenen marva van de generaal
over zijn schouder meelas, brak hij
de atjeh-oorlog af, stak hij het socialistisch
ochtendblad op, haast in tranen, daags na
het vervalste sprookje van andersen, genaamd
de kristalnacht
de dood was toen nog niet vertaald
de onsterfelijkheid nog gangbaar in deze taal
maar hij vervoegde het werkwoord doodmaken
enige malen, en dat zaaide ongemak verbazing, zelfs
agitatie in de klas, hij was
een gewone leraar, oh hij had
een uitgesproken naam, maar u lezer
kunt volstaan met van schaffelaar
lexicologisch bekeken zoals hij het zelf
gewoon was, was hij zonder meer laf, ja
zeker, maar pas dik 30
denkt men achteraf en van kostbaar vlees
de schaarste al meedragend toen hier zelfs
de bloedworst nog niet op de bon was, men moest
tegen wil en dank lachen
om zijn bolle betrokken wangen als van
een hamster, al lang vóórdat
er uit zijn mythen en sagen een echte
storm opstak
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hij was laf, hij ondervond blijkbaar
van bepaalde trefwoorden bij voorbaat de haast
eetbare inhoud en omvang, hij sprong
vier jaar later nadat van dood
en doorslaan nu ook letterlijk sprake
in het huis van bewaring aan de havenstraat
van de 3de ring af
de gemengd gehuwde kalfaktor karl
millimeterend het ontijdig artistenhaar
van k, wees fluisterend met zijn schaar: dáár
kwam van schaffelaar neer, jongen, hij was
zo goed als plat, oh het spatte
tot hier, godzijdank
vandaag geen transport –
Gerrit Kouwenaar (1923-2014)
Toelichting.
Gerrit Kouwenaar vertelde pas in 1989, twintig jaar nadat dit gedicht gepubliceerd was, dat hij met “drs van Schaffelaar' zijn leraar Nederlands
en Geschiedenis Johan Benders op het Amsterdams Lyceum bedoelde. Over hem zei hij in een interview: "Politiek zeer bij detijd en ook zeer
bewogen als er iets gebeurd was. De klas hing aan zijn lippen. Inderdaad kwam hij opde ochtend na de Kristallnacht (9/10 november 1938)
de klas in, wapperend met de ochtendeditie van Het Volk, zeer geëmotioneerd ."
"In 1943 heeft hij, nadat hij doorde Duitsers was opgepakt, in de gevangenis zelfmoord gepleegd, bang dat hij zoudoorslaan. Het toeval wilde
dat ik een paar dagen daarna in dezelfde gevangenis terechtkwam. " De laatste strofe van Kouwenaars gedicht slaat daarop en met ‘k’ die
gekortwiekt werd is hijzelf bedoeld. Kouwenaar was opgepakt omdat hij mederedacteur was van het anti-Duitse blad Lichting. Benders zat
vast omdat hij ervan verdacht werd betrokken te zijn geweest bij de aanslag op het bevolkingsregister van 27 maart 1943. Ook regelde hij
onderduikadressen, vervalste persoons-bewijzen en hij had een joodse onderduikster en twee half joodse pleegkinderen in huis. Het oudste
van de twee kinderen en de onderduikster werden samen met hem door de Duitsers meegenomen.
Op dat moment had Benders zelf twee dochters en zijn vrouw was zwanger. Hij werd 5 april 1943 opgepakt, de dag daarna gooide hij
zichzelf van de bovenste verdieping van het huis van bewaring. Zijn vrouw hoorde pas 17 april van zijn dood. Het pleegkind kwam vrij,
de onderduikster wist tijdens een transport te ontsnappen.
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Dit pand heet
tegenwoordig
Villa Aemstelle.

Amsterdamseweg 511.
Geopend op 11 januari1927.
Zie ook bladzijde 150.
Op de gevel stond in eerste instantie de naam Marie Francisca (de echtgenote van de eigenaar). En er stond toen nog een muurtje om de tuin.
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