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                           Nieuwsbrief                                    

Historisch Centrum Amsterdam-Noord - 020-6328647 - Donaties naar NL76 INGB 0005093480 t.n.v. Stg Historisch Centrum 
 
Beste donateur, vriendin, vriend,                        Juni 2021 
 
We zijn heel dankbaar voor je aandacht en financiële steun. We hopen dat je ons ook dit jaar een donatie wil geven als je 
daar nog niet toe kwam. Je kunt je donatie overmaken naar NL76 INGB 0005093480 t.n.v. Stg Historisch Centrum. Je 
bijdrage helpt ons het documentatiecentrum open te houden en onze bereikbaarheid te vergroten.  
 
Actief tijdens de lockdown 
Historisch Centrum Amsterdam-Noord (HCAN) werkte tijdens de lockdown aan het vergroten van onze digitale 
bereikbaarheid: de website hcan.nl, ons beeldarchief.hcan.nl, onze pagina op facebook en geheel nieuw de 
canonvannoord.nl en ons instagram-account #noordinbeeld. Ons bezoekerscentrum was alleen op afspraak toegankelijk, 
het aantal contacten bleef vrijwel gelijk. Hopelijk zijn er vanaf juli geleidelijk weer meer fysieke contacten mogelijk. 

 

 
Monumentendagen 11 en 12 september 2021 in Noord 
Het is 100 jaar geleden dat in Noord de gemeenten 
Buiksloot, Nieuwendam (+ Zunderdorp) en Ransdorp 
(+Schellingwoude, Durgerdam en Holysloot) door 
Amsterdam werden ingelijfd. Bij die annexatie kreeg 
Amsterdam-Noord pas zijn huidige omvang. Rond de 
open monumentendagen in september organiseert het 
stadsdeelbestuur enkele activiteiten waar HCAN nauw bij 
betrokken is. Informatie daarover kunt u lezen op onze 
website, op de website van Open monumentendagen en 
in het Noord Amsterdams Nieuwsblad. 
Nog te koop: Als Amsterdam zich over ons ontfermt 
 
NIEUW: boek over Begoniastraat 6 huis  
1 juli publiceren wij een boek over het interieur en de 
bewoningsgeschiedenis van Begoniastraat 6 huis, sinds 
november 2020 een gemeentelijk monument.  

Inmiddels zijn Stadsherstel 
en Dura Vermeer in gesprek 
over aankoop en is het 
vrijwel zeker dat het 
interieur in de huidige staat 
kan blijven bestaan.  
 

 
 
Het boek gaat in de winkel € 15 kosten. Aan elke donateur 
kunnen we één boek voor € 5 aanbieden, af te halen in ons 
bezoekerscentrum en te bestellen door vooraf in een aparte 
overschrijving € 5 over te maken naar NL76 INGB 0005093480 
onder vermelding van uw naam en adres en BEGONIASTRAAT. 

 

 
 

 
Canon van Noord  
Wat zou iedereen tenminste van de geschiedenis van 
Noord moeten weten? Die vraag staat centraal bij het 
maken van een canon. Als je daarbij begint bij de grote 
momenten uit de geschiedenis van Noord, dan raken de 
kleinere gebeurtenissen en met name de herinneringen 
aan vrouwen en kinderen buiten beeld. Daarom 
beginnen we bij het maken van de Canon van Noord juist 
bij de kleinere gebeurtenissen en bij de herinneringen 
van en aan vrouwen. Het begin daarvan is nu al te zien. 
We nodigen iedereen uit bijdragen te leveren en 
onderwerpen of personen voor te stellen. Eind 2021 
kijken we hoever we gekomen zijn en gaan dan 
verbreden.  

#noordinbeeld 
Sinds begin dit jaar plaatsen we elke week een of meer 
posts op ons instagram-account #noordinbeeld. De foto’s 
worden zo mogelijk geselecteerd uit ons uitgebreide 
fotoarchief door beeldhistoricus Laura van Roemburg. 

 
Je kunt die ook onderaan op hcan.nl vinden. 

https://www.hcan.nl/
https://beeldarchief.hcan.nl/
https://www.canonvannoord.nl/
https://www.instagram.com/noordinbeeld/
https://hcan.nl/home/1921-2021-honderd-jaar-annexatie/
https://hcan.nl/publicaties/als-amsterdam-zich-over-ons-onfermt-de-anexatie/
https://www.canonvannoord.nl/
https://www.instagram.com/noordinbeeld/
https://www.hcan.nl/


 2 

    

Nieuw putdeksel in de Vogelbuurt 
Op 17 juli 2021 wordt op de hoek van Meeuwenlaan en 
Fazantenweg een twaalfde putdeksel toegevoegd aan het 
door Hester Oerlemans ontworpen putdekselmonument 
in de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt. Daar werden 
op 17 juli 1943 de praktijk van huisarts Van Haga en 
woningen op de Fazantenweg geraakt door geallieerde 
bommen. In die straat vielen 29 slachtoffers. 

 
Lespakket bombardementen op Noord 
De leerlingen van basisschool De Piramide hebben dit 
jaar gewerkt met het lespakket over de 
bombardementen van juli 1943. Een aantal van hen zal 
ook betrokken zijn bij de herdenking op 17 juli, die in hun 
vakantie valt. 

Herdenking 17 juli 2021 op afspraak 
Net als vorig jaar zal de herdenking van de slachtoffers 
van de bombardementen dit jaar i.v.m. COVID-19 nog 
besloten zijn. Dat betekent dat de plechtigheid alleen 
door genodigden en voor zover er ruimte is op afspraak 
kan worden bijgewoond. Wie de bijeenkomst graag wil 
bijwonen kan schriftelijk contact opnemen met ons via 
hcan@xs4all.nl of per telefoon 020-6328647. Het 
programma wordt door het stadsdeel en op de website 
hcan.nl bekendgemaakt. 
 

 

Lijst van slachtoffers juli 1943  
Sinds 'Waar de bommen vielen' (2018) is er veel contact 
met nabestaanden die ons helpen informatie over de 
slachtoffers te verwerven en we maken nu van ieder van 
hen een dossier met daarin naast zakelijke gegevens ook 
foto’s en verhalen. We proberen hen op die manier een 
gezicht te geven. Bij dit langlopende project kunnen we 
uw hulp goed gebruiken. Onze activiteiten zijn te volgen 
op onze website onder Tweede wereldoorlog. 

De slachtofferlijst van juli 1943 wordt op basis van 
nieuwe gegevens telkens aangevuld en verbeterd. De 
meest recente versie wordt gedeeld met de Stichting 
Oorlogslevens (binnen het NIOD), waarmee we al meer 
dan tien jaar samenwerken. Als je via de 
Oorlogsgravenstichting zoekt naar slachtoffers uit juli 
1943 kom je ook informatie tegen die het HCAN heeft 
aangeleverd. Zie oorlogslevens.nl 

Tewerkgestelden 
Wist u dat alleen al in mei 1942 meer dan 350 veelal 
ongehuwde jongemannen uit Noord naar Duitsland zijn 
vertrokken? Naar de Kriegsmarinenwerft te Kiel, of naar 
de Reichsbahn in Berlijn, de Junker flugzeugwerke of 
BMW in München. In het stadsarchief zijn lijsten te 
vinden met vertrekdata van Amsterdammers die in 
Duitsland moesten gaan werken. Een van hen was 
mijnheer De Jong, broer van het dagmeisje dat in de 
praktijk van dokter Van Haga om het leven kwam. Hij 
kreeg een week uitstel van vertrek, om de begrafenis bij 
te kunnen wonen.  
 

 
 
NRC-recensie Schellingwoudeboek  
Binnen een jaar zijn van ons Schellingwoude-boek 800 
exemplaren verkocht waarvan we vele in Noord aan huis 
hebben bezorgd. In de Amsterdam-bijlage van de NRC 
stond in februari jl. een twee-pagina-vullende recensie 
met een 4-ballen-waardering. Boekhandels en 
particulieren reageerden prompt waardoor het boek ook 
buiten Noord en buiten Amsterdam aandacht kreeg. We 
kregen het druk met landelijke postverzending.  
 

 

Vrijwilligers voor beeldarchief Noord in Beeld? 
Het werk aan ons beeldarchief vergt veel tijd. Wie ons 
daarbij een handje wil helpen, is welkom. Voor een 
belangrijk deel kan het werk thuis aan de computer 
gedaan worden. Het gaat om selecteren en (uitgebreid) 
beschrijven van oude foto’s en het plaatsen ervan op de 
website. Ook voor andere activiteiten is hulp zeer 
welkom. 
 
Verhalen, foto’s en documenten 
Neem contact met ons op als je stukjes geschiedenis van 
Noord in de vorm van verhalen, foto’s en documenten 
wil bewaren. We helpen ook bij je onderzoek. 
Contact: hcan@xs4all.nl en 020-6328647   

https://hcan.nl/herdenken/digitaal-lespakket-over-de-juli-43-bombardementen-in-noord/
https://hcan.nl/category/herdenken/
https://hcan.nl/slachtofferlijst-1943/
https://www.oorlogslevens.nl/
https://beeldarchief.hcan.nl/

