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De Plantagebuurt is een ruim opgezette
buurt, die grenst aan de oude Jodenbuurt.
Als je de Plantage Middenlaan in loopt, valt
je vanzelf de ruimte op, zeker in
vergelijking met de smalle straten van het
achter je liggende stadsdeel. Hier kwam
ruimte voor verpozing en cultuur. Daar
paste dan ook een Schouwburg in en dat
werd de Hollandsche Schouwburg, die op 5
mei 1892 in gebruik werd genomen. Tot juli
1942
Toen werd het de
“Joodsche Schouwburg”
alleen toegankelijk voor joden en er
Brug naar Plantage Middenlaan 1940
traden alleen nog maar joodse artiesten op.
Dat kon tot september 1942, want daarna werd deze schouwburg in gebruik
genomen als doorgangshuis voor joden, die op transport gingen naar Westerbork, of
Vught en vervolgens naar de vernietigingskampen! Circa 20.000 joden zijn hier
vandaan vertrokken tussen 1942 en 1943. Nu is het een belangrijke gedenkplaats met
eeuwige vlam en een namenwand met alle 6.700 familienamen van de uit Nederland
gedeporteerde en vermoorde joden.

Hollan
dsche Schouwburg

Deportatieplaats

Tegenover de Schouwburg was de Hervormde Kweekschool voor Onderwijzers en
daarnaast was een crèche. De joodse kinderen, jonger dan 13 jaar, werden van hun
ouders gescheiden en naar de crèche overgebracht. Dankzij de inzet van de
‘Schouwburgdirecteur Walter Süskind en de mensen van de crèche zijn er nog veel
kinderen gered via allerlei sluipwegen en trucs! Een veel gebruikte methode was om
uit wandelen te gaan met een groep kinderen: ‘Luchten’ noemden ze dat en niemand
had daar bezwaar tegen. Onderweg namen verzetsmensen kinderen uit de groep
onder hun hoede. Later werd de crèche uitgebreid met een klaslokaal en daar
konden de kinderen een dutje doen. Vanuit dat slaaplokaal werden kinderen
meegenomen om te vluchten, als er net een tram voorbij kwam.

Alles was wel heel goed voorbereid! Veel kinderen (ca. 600) zijn zo op
onderduikadressen gekomen. Dit gebeurde wel met toestemming van de directeur
van de kweekschool, Johan van Hulst.
Om de hoek, in de Plantage Kerklaan, staat het
gebouw “Plancius” (1876) gesticht door de joodse
zangvereniging “Oefening Baart Kunst.” Die heeft er
tot 1894 gebruik van gemaakt en daarna is het
gebruikt als garage, vergaderruimte, stalling voor de
ongevallendienst van de politie en tenslotte is het op
1 mei 1999, na een flinke opknapbeurt, geopend als
Verzetsmuseum.
Tegenover het Verzetsmuseum is de hoofdingang van ARTIS (opgericht in 1838).
Gedurende de hele oorlog is de tuin open gebleven voor het publiek, maar niet voor
joden, want die hoorden tot een minderwaardig ras. Duitsers vonden zichzelf het
beste mensenras (het Germaanse, of Arische ras). Die joden konden door hun
minderwaardigheid niet overleven, want ” Zo was de natuur!” Vanaf september 1941
werd het de joden verboden om Artis
en andere openbare inrichtingen te
betreden / bezoeken.
Het toenemende gebrek aan voedsel
en brandstof zorgde vooral in de
“Hongerwinter” van 1944-1945 voor
grote problemen. Problemen met het
voer voor de dieren: Dat voer was
ook zeer aantrekkelijk voor het
hongerige publiek! Kinderen jatten wel het brood voor de beren en er
Hoofdingang van Artis
werden zelfs 2 varkens van de kinderboerderij
gestolen Op de zolders van de dienstgebouwen en bij de dierenverblijven hebben ca.
150-300 onderduikers verstopt gezeten.
De apenrots was erg gewild tijdens razzia’s, want die rots was hol en via een plank
konden de mensen er binnen komen, waarna de plank snel weer werd weggehaald!
Maar in Artis zelf is nooit een razzia geweest. Rechts naast de hoofdingang van Artis
stond een gebouw met een laag middenstuk. De zolder ervan is weg sinds 1943.
Hier was het bevolkingsregister in gevestigd, met daarin alle namen, adressen en het
geloof van de inwoners van Amsterdam. Alle gegevens werden bewaard in grote
kaartenbakken en de Duitse bezetter
kon hier makkelijk alle joden en jonge
mannen in op zoeken, want die
moesten in Duitse fabrieken werken.
Gebouw van het Bevolkingsregister

De ravage was groot

Op 27 maart 1943 stak een groepje
verzetsmensen o.l.v. Gerrit van der Veen en
Willem Arondeus er de brand in. De
brandweer treuzelde met opzet en ging
vervolgens overvloedig blussen! Het hele
kaartsysteem was daarna bijna totaal
verkoold, doorweekt en door elkaar geraakt!
De mannen uit het Verzet zijn later
opgepakt en dood geschoten.
Zie de plaquette met namen naast de
ingang. (Gerrit van der Veen staat er niet op,
want die werd later vermoord.)

Het Wertheimpark is aangelegd ter ere van
de joodse bankier en weldoener A. C.Wertheim.
(1832-1897) In dit park staat het Wertheimmonument, een fontein met randschrift en het
“Spiegelmonument” van Jan Wolkers:
“NOOIT MEER AUSCHWITZ”
Bij het monument is een tekstbord met daarop
een toelichting van Jan Wolkers.

De oude ‘eilanden’ Uilenburg en Rapenburg, waar veel joden al sinds de 17e eeuw
woonden, waren krottenwijken en zeer dicht bevolkt. Hier trokken ook nog de joden
uit Oost- Europa naar toe, die op de vlucht warent voor de pogroms! Arm en berooid
zochten zij de goedkoopste plaatsen op en kwamen zo in Uilenburg, of Rapenburg
terecht. Wegens de overvolle krotten ging die buurt tegen de vlakte om plaats te
maken voor woningen in de stijl van de ‘Amsterdamse School.’ (Vanaf 1927)
Op Uilenburg kwamen steeds meer kleine bedrijfjes, zoals textiel- peper- tabak- en
diamantzaakjes. Het huidige ‘Gassan Diamonds’ is daar nu nog een belanrijk
overblijfsel van!

De Uilenburgerstraat in 1912.
Rechts de hekken van de
diamantslijperij van de gebr. Boas

Het Waterlooplein werd in 1893 een dagmarkt:
Dagelijks geopend, behalve op de zaterdag,
want het was een voornamelijk joodse markt en
er was echt van alles te koop. Maarde markt is
in 1941 voorgoed verdwenen door de Jodenvervolging. Na de oorlog is de markt wel weer
hervat, maar het werd nooit meer wat het owas.

De Nieuwmarkt met de Waag was verboden
gebied voor joden. Hier was de grens van de
joodse wijk! De bruggen rond dat hele
joodse gebied stonden omhoog, zodat de
joden wel verplicht waren om in hun eigen
wijk te blijven. Was voor de bezetter dus
simpel om de joden op te halen en op
transport te zetten….! In 1941 woonden er
ca. 80.000 joden in Amsterdam en in 1945
waren er nog maar 11.00 over!

Jodenbreestraat 1912

De Jodenbreestraat heette voor de oorlog nog
Sint Anthoniesbreestraat en was het hart van
de Jodenbuurt. Rembrandt was een beroemde
bewoner van de straat en nu is er nog het
museum ‘Het Rembrandthuis.’ Vanwege de
bouw van de metro werd een groot deel van
de straat gesloopt en er werd een nieuwe,
brede straat aangelegd. De bedoeling was om
er een vierbaansweg dwars door de stad van
te maken, maar vanwege aanhoudende
protesten uit de buurt is dat gelukkig niet
doorgegaan en zo is er nog een deel
van de Sint Anthoniesbreestraat bewaard
gebleven mèt het prachtige:
‘Huis De Pinto.’
Het huis, gebouwd in 1605 voor een V.O.C.
bewindhebber, werd in 1651 gekocht
door de joodse familie De Pinto en heeft
schitterende muur- en plafondschilderingen.

Het Synagogencomplex op en aan het Jonas Daniël Meijerplein is het grootste ter wereld.
.

Portugese Synagoge

Hoogduitse Synagoge

De Portugese Synagoge, gebouwd in de jaren 1671-1675, was er voor de Portugese
( Sefardische) Joden, die moesten vluchten voor de Spaanse inquisitie. De synagoge
is helemaal gerestaureerd en is nog steeds in gebruik als synagoge, maar er worden
ook kaarslicht concerten in gegeven.
De Hoogduitse (askenazische) synagoge werd in 1671 gebouwd voor de vele joden,
die toen alm in Amsterdam woonden. Maar die was al snel te klein en vervolgens
werden er nog 3 synagoges bij gebouwd.: De ‘Obbene Sjoel, 1685. De Nieuwe
Synagoge uit 1752, en de ‘Dritte Sjoel van 1778. Vanaf 1987 is het hele complex in
gebruik als “Joods Historisch Museum.” In 1943 werd
de synagoge gesloten door de Duitsers en in de
‘Hongerwinter’ van 1944-1945 werden de galerijen
gesloopt om als brandhout te gebruiken!
Op Uilenburg werd in 1766 ook nog een Hoogduitse
synagoge ingewijd. Na verval is deze nu als cultureel
centrum in gebruik.
De dokwerker staat
voor de Portugese
Synagoge en is het
monument ter
herinnering aan de
‘Februaristaking’ in
1941: Een groot protest tegen de brute wijze van
wegvoeren op 22 en 23 februari van 425 jonge
joodse mannen. Een dag later wordt er hard een
eind gemaakt aan die staking! waarbij veel
mensen zijn omgekomen. Elk jaar, op 25 februari, wordt deze staking hier herdacht!

