vrij 65

‘Wij zijn levensgevaarlijke fietsers, met meer
oog voor gevels dan voor het verkeer’
Edward Schenk, lid Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam

Speuren naar de
kleinste sporen
Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam (WHGA) bestaat
uit een harde kern van vijf vrijwilligers
die de stad afspeuren naar al dan niet
geheel verdwenen, oude muurreclames. Van vergeten exemplaren
achter stucwerk op blinde gevels tot
antieke reclame-uitingen verborgen
achter moderne winkelpuien.
Met het spotten van een oude gevelreclame begint het werk pas echt,
zegt Edward Schenk. “De meeste tijd
zit in archiefonderzoek, onderhandelingen met huiseigenaren en het regelen van financiering van de restauratie
door professionele decoratieschilders.”
Deze maand is op de hoek van het
Damrak en de Onze Lieve Vrouwensteeg de recentste restauratie van de
WHGA onthuld: de gevelreclame voor
het wijndepot van Ferwerda &
Tieman.

gelschman haar en de kinderen door de naweeën van de oorlog wist te slepen,” aldus Edward Schenk. “Maar in 1952 besloten ze te emigreren naar Canada. Ze waren veel te bang voor
een volgende holocaust. Hendrika is in 2003
overleden, Michel in 2007.”
Schenk dreigde vast te lopen in zijn onderzoek
ware het niet dat zijn WHGA-kompaan Richard
Hengeveld hem op het spoor zette van de in
2007 in Canada uitgegeven oorlogsmemoires
van ene Michael Englishman. “Vlak voor zijn
overlijden blijkt Michel Engelschman onder
zijn later aangenomen nieuwe naam, Michael
Englishman, zijn herinneringen aan de bezetting te hebben opgeschreven.”

Oude foto’s

we Kerkstraat stond op een lijst met ondernemingen van Joodse eigenaren, opgesteld
door de Amsterdamse politie. De zaak werd op
last van de bezetter in 1942 gesloten, waarna de
familie Pels besloot onder te duiken. Vader Marcus en moeder Hendrika in Utrecht, de kinderen in de buurt van het Limburgse Kerkrade. De
Joodse naam Pels werd door de bezetter uit het
straatbeeld verwijderd, met nietsontziende
zwarte verf.
Marcus en Hendrika kwamen in 1943 in contact met de Joodse verraadster Ans van Dijk, de
enige vrouw die na de bevrijding voor collaboratie zou worden gefusilleerd. Van Dijk lokte talloze Joden en verzetsmensen in de val door te
schermen met onderduikadressen en valse persoonsbewijzen. Ook Marcus en Hendrika Pels
werden door Van Dijk verraden. Edward Schenk:
“Marcus werd afgevoerd naar Auschwitz. Hendrika wist de dans te ontspringen door zich bij de
arrestatie voor te doen als prostituee.”

Onderduikouders
Ook de in Zuid-Limburg ondergedoken dochter
Keetje en zoon Philip overleefden de oorlog. Op
hun onderduikadres kregen ze na de bevrijding
bezoek van Michel Engelschman, goede vriend
van Marcus Pels. Edward Schenk: “Engelschman had zijn hele familie verloren. De
kinderen Pels hun vader. En de twee vrienden
bleken de afspraak te hebben gemaakt om na de
oorlog voor elkaars nabestaanden te zorgen,
mocht een van hen daartoe niet meer in staat
zijn. Twee dagen later stond ook Hendrika op de
stoep bij de onderduikouders.”
Hendrika en Michel trouwden en zetten de
grossierderij in bakkersproducten weer op, ditmaal aan de Nieuwe Herengracht. “Ze was ontzettend trots op de manier waarop En-

De Canadese uitgever bracht hem in contact
met Lisa Kaufman, dochter van Keetje en kleindochter van Marcus Pels. Lisa Kaufman bracht
met haar man in augustus een bezoek aan Amsterdam. In het Joods Historisch Museum identiﬁceerde ze haar vader op foto’s en mocht ze de
alleen voor familie toegankelijke passages uit
gemeentelijke documenten inzien. Uiteraard
volgde een bezoek aan Nieuwe Kerkstraat 108.
“Daar waren ze ooit eerder geweest, in 2015.
Maar ook de familie had dus nooit eerder de
zwart gekalkte gevelreclame gespot. Pas nu, na
onze ontdekking, zien ze de letters die ook op de
oude foto’s stonden.”
De WHGA had voor Lisa Kaufman nog een verrassing. Het was aan de kleindochter van Marcus Pels om de eerste teruggebrachte letters van
de naam van haar grootvader in te kleuren. Edward Schenk: “Ze wist dat we bezig waren met
het restaureren van de gevelreclame, maar dit
kwam als een complete verrassing. Met trillende handen en tranen in haar ogen heeft ze het
gedaan. Dat was ook voor ons een ongekend
emotioneel moment.”

Primeur 1774

Het eerste beleggingsfonds

→ De oprichtingsakte van Eendragt Maakt Magt.

I

n de tweede helft van de 18de
eeuw verkeerde de economie in
een diepe crisis. Na het omvallen van de Londense Ayr Bank
en de Nederlandse bank Cliﬀord&Co
greep de crisis verder om zich heen.
De vermogende Amsterdamse makelaar en koopman Abraham van
Ketwich (1743-1809) greep de malaise
aan voor een innovatief idee. In 1774
richtte hij het fonds Eendragt maakt

Magt op, het allereerste beleggingsfonds ter wereld. Van Ketwich bood
mensen met beperkte middelen de
gelegenheid te investeren in obligaties van internationale banken en
buitenlandse regeringen en in
plantageleningen in West-Indië.
De Vierde Engelse Oorlog en politieke omwentelingen in Europa
maakten dat het fonds geen succes
werd. In 1824 volgde liquidatie.

Amsterdammer 1830

Hoofdredacteur op de vlucht

‘S

la hem dood, de zakkenroller!” Boze beurshandelaren slaan donderdag 29 oktober
1830 Jacob Willem van
den Biesen hardhandig
de beurs uit. De oprichter en hoofdredacteur
van het Algemeen Dagblad wordt verantwoordelijk gehouden
voor de forse koersdalingen na alarmerende
berichten in zijn krant over
successen van de Belgische Opstand tegen Nederland. Zo zouden de
eerste Belgische vlaggen zijn gesig-

naleerd in Zeeuws-Vlaanderen en
Noord-Brabant. Buiten groeit de
woedende meute rap aan “Vermoord hem, de Brabander!”
Pas in de Kalverstraat
weet de schutterij hem te
ontzetten. Van den Biesen verkoopt zijn krant
en vlucht naar Frankfurt. Tien jaar later
geeft koning Willem II
toe dat de gekleurde berichtgeving was ingegeven
door de regering. Het volk
moest worden wakker geschud.

→ Jacob Willem van den Biesen.

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week stonden we bij de karakteristieke wenteltrap van een van de in 1958-1959 opgeleverde ﬂats van het Sloterhof in de
Comeniusstraat. Winnaar van het
jaarabonnement op het maandblad
Ons Amsterdam is Marc van Velzen
uit Amsterdam.
Welke plek zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl.

‘De mannen hadden
afgesproken om na de
oorlog voor elkaars
nabestaanden te zorgen’
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De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
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