
Jan Berkelaar, 1910-1943 
Naam slachtoffer bombardementen op Amsterdam-Noord 

toegevoegd aan Erelijst voor de gevallenen 
  
 
 
Jan Berkelaar, geboren op 3 april 1910 te Vinkeveen, zat al een paar dagen gevangen in 
het politiebureau aan de Adelaarsweg in Amsterdam-Noord toen dat in de vroege morgen 
van 17 juli 1943 door een bom werd verwoest. Jan was zwaar gewond en is die ochtend 
tegen 11 uur in het Binnengasthuis overleden. Zijn vrouw Catharina Haring, 30 jaar oud, 
was zwanger van hun derde kind.  
Na 77 jaar, in 2020, is Jans naam door het NIOD toegevoegd aan de Erelijst van 
gevallenen voor het Vaderland 40-45, dankzij speurwerk en archiefonderzoek van 
vrijwilligers in Vinkeveen. Het Historisch Centrum in Amsterdam-Noord heeft een steentje 
bijgedragen voor wat betreft de achtergronden van de drie bombardementen in juli 1943 
waarbij meer dan 200 doden vallen. 
 
 
 

 
 
Amsterdams politierapport van 17 juli 1943 meldt het omkomen van Jan Berkelaar. 



 
 
Jan Berkelaar, 3 april 1910 -17 juli 1943 
 
 



 
De 33-jarige timmerman Jan Berkelaar was op 13 juli 1943 in Vinkeveen gearresteerd 
door agent Koeman die hem naar Amsterdam bracht op verdenking van bonnenvervalsing. 
Jan kwam in een cel van het bureau Adelaarsweg terecht, maar over verhoren werd niet 
gerept. Jan zat bij de Vinkeveense ondergrondse, een groep gecommandeerd door zijn 
broer Henk. Gewest 8, district 5, plaatselijk commando 5, voorheen Ordedienst, groep 
Vinkeveen. 
 
Henk Berkelaar heeft na de oorlog zijn bedrijf in Vinkeveen omgedoopt in De Adelaar. Ook 
heeft hij zijn omgekomen broer Jan opgegeven voor de Erelijst der namen van hen, die 
voor het vaderland zijn gevallen, 40-45. Deze lijst werd in 1960 gepubliceerd, maar Jan 
stond daar niet op.  
Na vele jaren nemen vrijwilligers Jan Rouwenhorst en Marjolein Stappers de draad van 
eerherstel op. In het archief van de Stichting Oorlogsgraven, ondergebracht bij het 
Nationaal Archief, wordt een document gevonden dat de bedenkingen tegen Jan 
Berkelaar, zoals bonnenvervalsing, ontkracht. Maar de St. Oorlogsgraven blijkt niet de 
oorspronkelijke voordracht voor de Erelijst te kunnen vinden. Met een kopie van de 
oorspronkelijke aanvraag en andere bewijsstukken, en dankzij interventie van het NIOD, 
beheerder van de Erelijst, wordt Jan Berkelaar in 2020 alsnog op de lijst bijgeschreven.  
Bij de opening van de Vinkeveense tentoonstelling op 12 september 2020 wordt een 
paneel over Jan Berkelaar onthuld en krijgen zijn kinderen een afschrift van het besluit Jan 
aan de Erelijst toe te voegen. 
 
In het dorp is sindsdien ook een brug naar Jan Berkelaar vernoemd. In de Van der 
Pekbuurt in Amsterdam-Noord staat Jans naam op het kunstwerk De Piloot, een serie 
putdeksels met namen van de slachtoffers dat in 2018 door het stadsdeel is onthuld. 
 
 
 

 
 
De drie kinderen van Jan Berkelaar en de burgemeester van de Ronde Venen bij de 
naamgeving van de Jan Berkelaar-brug in Vinkeveen, mei 2021 
 



 
 
Putdeksel De Piloot, Jac.P Thijsseplein, Amsterdam-Noord  
door Hester Oerlemans in opdracht van het stadsdeel, 2018 
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