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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1995

Klaas Wilting krijgt dreigbrief

De dreigbrief van de ‘jon-
gens uit Andalusië’ aan de
Amsterdamse poli-
tietop, die poli-

tiewoordvoerder Klaas
Wilting ontvangt, is zo
serieus van toon dat de
Binnenlandse Veilig-
heidsdienst begin april
1995 strenge veilig-
heidsmaatregelen advi-
seert. In de brief wordt
gedreigd de kopstukken
van het Amsterdamse poli-
tiekorps ‘te grazen’ te nemen.
Hoofdcommissaris Eric Nordholt
blijkt al een tijdje te worden gevolgd.

Ook wordt gedreigd het Amsterdam-
se Paleis van Justitie op te blazen, als

niet een aantal gearresteerde
leden van het Octopusmis-

daadsyndicaat wordt vrij-
gelaten. Namen worden
er niet genoemd, maar
volgens Het Parool
gaat het vermoedelijk
om drugstransporteur

Cees Houtman, oud-
autocoureur Charles

Zwolsman en Johan Ver-
hoek, alias de Hakkelaar.  

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dage-
lijks langs. Maar hoe goed

kennen we de stad? Vorige week
waren we aan het uitwaaien op Fort
Diemerzeedijk, de voormalige kust-
batterij ter verdediging van Amster-
dam. Deze oude zestiende-eeuwse
verdedigingswal werd in 1883 ver-
strekt en onderdeel van de Stelling
van Amsterdam. Winnaar is Felicia
Schreiner. Welke plek met historie
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar: 
zoekplaatje@parool.nl

De Engel van Bergen-Belsen werd door de Nederlandse
autoriteiten tamelijk koeltjes behandeld

→ Het Concertgebouw in aanbouw, gezien vanuit het noordwesten.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Klaas Wilting, van 1980 tot 2000
politiewoordvoerder. FOTO ANP

werden in een vrachtauto geladen en gedumpt
in het Frauenlager. 

De Pools-Joodse verpleegster Luba Tryszyns-
ka, die in Auschwitz haar man en zoontje had
verloren, wist met bluf voedsel voor de groep te
ritselen. Niet veel, maar genoeg om de kinderen
niet van de honger te laten omkomen. 

Eenmaal had Luba zelfs de euvele moed om de
kampcommandant aan te spreken, de gevrees-
de Josef Kramer. Van de ‘Beul van Bergen-Bel-
sen’ kreeg ze een briefje voor brood en magere
melk in de keuken van het mannenkamp. 

Kille bejegening
Na de bevrijding van het kamp is Luba met de
kinderen mee naar Eindhoven gevlogen. Daar
werden sommige kinderen opgehaald door
fami lie. Anderen bleven er wat langer in een op-
vangcentrum, weer anderen kregen eerst medi-
sche verzorging. 

De Engel van Bergen-Belsen werd door de Ne-

derlandse autoriteiten tamelijk koeltjes behan-
deld. Marcus Kleerekoper en sommige andere
jongens reageerden furieus op de ambtelijke be-
jegening van Luba: “Iemand zei ‘die mevrouw
mag Nederland niet in’. En ik wéét dus dat wij
toen op het punt stonden om die man te lijf te
gaan.” 

Luba zelf schreef de kille bejegening toe aan de
taalbarrière, zo vertelde ze later in haar memoi-
res. Het aanbod van een huis in een land waar-
van ze de taal niet sprak, zou ze hebben afgesla-
gen. Volgens Bettine Siertsema heeft het
afscheid van de kinderen Luba meer pijn ge-
daan dan de kinderen: ‘Vooral het afscheid van
Jack Cohen Rodriguez viel haar zwaar, ze wilde
wel dood, het was erger dan het getto of het
kamp.’

Bettine Siertsema: Diamantkinderen - 
Amsterdamse Diamantjoden en de Holocaust. 
Verbun, € 24.50. 

V olgens de overlevering is
de bouw van het Concert-
gebouw min of meer te
danken aan de Duitse

componist Johannes Brahms. Die
zou in 1879, op bezoek in Amsterdam
om zijn Derde symfonie te dirigeren,
ontstemd zijn geweest over het
niveau van het samengestelde gele-
genheidsensemble. Na afloop van het
concert zou hij hebben gezegd: “Ihr
seid liebe Leute, aber schlechte Musi-

kanten.” Dat zouden enkele notabe-
len zich zo hebben aangetrokken dat
ze een naamloze vennootschap
oprichtten voor de bouw van een
muziektempel in classicistische stijl.
De bouw op een stuk grond buiten de
stad werd geplaagd door financie-
ringsproblemen en gesteggel met de
buurgemeente Nieuwer-Amstel over
de aanleg van toevoerwegen. Op 
11 april 1888 werd de muziektempel
ingewijd met een concert.

Luba Fredrick-Trys-
zynska, overgekomen
vanuit Florida, ontving
op 15 april 1995 in het
Amsterdamse stadhuis
uit handen van locobur-
gemeester Edgar Peer
de zeldzame ere -
penning voor mens -
lievend eerbetoon,
waarvoor koningin
Beatrix persoonlijk had
moeten tekenen. Een
halve eeuw na de bevrij-
ding van het concentra-
tiekamp hadden veel
van de door haar
geredde kinderen zich
op het stadhuis verza-
meld. Initiatiefnemer
voor de hereniging en
uitreiking van de pen-
ning aan de Engel van
Bergen-Belsen was de
in 1933 in Amsterdam
geboren Gerard Lak-
maker, die zelf deel uit-
maakte van de groep
diamantkinderen.

Emotioneel
weerzien 


