
 

 

De slachtoffers op de Meeuwenlaan en de Fazantenweg 17 juli 1943 
 
 

 
 
Fazantenweg-hoek Meeuwenlaan 259-263. De vernielde apotheek, tussenwoning en praktijk van dokter Van 
Haga op 17 juli 1943.     Beeldbank WO II, coll. NIOD. Plaatsduiding door HCAN.nl 
 
 

 



 

 

 
Fazantenweg-hoek Meeuwenlaan 259-263 vlnr omstreeks 1928, de oneven kant van de Fazantenweg is nog 
in aanbouw.           Beeldbank SAA 
Zaterdag 17 juli 1943 
 
Het luchtalarm klinkt op zaterdag 17 juli 1943 al vroeg. De Luchtbeschermingsdienst 
noteert een eerste waarschuwing om 8.27 uur. Een alarm eerder die nacht is ingetrokken. 
Bommenwerpers hebben het op de Fokkerfabrieken voorzien, die Duitse kisten repareren 
en assembleren. Onervaren Amerikaanse vliegers, die van zes kilometer hoogte de fabriek 
aan de Papaverweg moeten raken, veroorzaken door misworpen een ravage in 
Amsterdam-Noord. Die dag vallen er zo'n 185 burgerslachtoffers in de Van der Pekbuurt 
en de Vogelwijk. De kranten van maandag 19 juli staan vol met dit drama, zij het steeds in 
dezelfde bewoordingen. 
 

 
Kop met foto's op de voorpagina van De Telegraaf van 19 juli 1943 
 
 
Het Nationale Dagblad – de propagandakrant van de Duitsers – komt op 21 juli 1943 met 
een groot artikel over de gebeurtenissen in Amsterdam-Noord. Alle lof is er voor het 
opruimingswerk, er is bewaking van de huizen en plunderaars worden gegrepen. Tussen 
de alinea's over de ordelijkheid waarmee de chaos wordt aangepakt, wordt over de 
begrafenissen gerept en een – stedelijk bekende – begrafenisondernemer. Een tussenkop 
meldt dat het aantal doden is gestegen naar 133.  
 
Het eerste woord in de derde kolom van het artikel is 'wachtkamer'. De volgende zin begint 
met 29 lijken onder dat puin. De apotheek met daarin dekking zoekende arbeiders en het 



 

 

politiebureau met omgekomen agenten en arrestanten worden genoemd. Dan vervolgt het 
artikel weer groots over de eminente hulpverlening en het terstond aanpakken van de 
puinhopen. Alle lof voor de bezetter, schande voor de terreurzaaiers. De Fokkerfabriek 
wordt met geen enkele bom geraakt! 

 
Kop van het Algemeen Handelsblad van 21 juli 1943 
 



 

 

 
Utrechtse courant van 21 juli 1943  
Wat de Duitse zinsvolgorde al niet kan doen met de feiten. Veel landelijke kranten nemen 
het bericht over dat de meeste doden vielen in de wachtkamer van een dokter aan de 
Meeuwenlaan door een voltreffer. Daar zaten tientallen patiënten en 29 lijken worden 
onder het puin vandaan gehaald. Al snel gaat het verhaal dat bij dokter Van Haga 29 
patiënten in de wachtkamer zijn omgekomen. Ook recent nog werd dit verhaal vertelt, door 
een buurtmeisje van toen 14 jaar.  
 
 
Wat laten de archieven zien 
 
Meldingen in de rapporten van de Luchtbeschermingsdienst spreken van inslagen en 



 

 

voltreffers. Op de Fazantenweg betreft het een flink aantal woningen, zowel aan de even 
als aan de oneven kant. De apotheek op de hoek met de Meeuwenlaan wordt genoemd, 
en ook de praktijk van Van Haga. Op de Meeuwenlaan zijn het de nummers 259-263. 
Tussen Van Haga en de apotheek woont de familie Groenewold. Boven de apotheek 
woont mevrouw Van Wijk. 
 
Uit: Rapportboeken LBD, transcriptie A. Bakker, ingenieursbureau Amsterdam 

1020 Post O.D. Havikslaan deelt mede: Getroffen door bominslag Meezenstraat, Meeuwenlaan 
(huis Dr. Haga) Wingerdweg Duizendschoonstraat, v.d. Pekstraat op verschillende plaatsen 
Wasscherij “de Lelie” in puin. 
Hr van Teylingen meldt: voltreffer op Bureau Adelaarsweg, Fazantenweg, apotheek en zes 
huizen, op Laanweg eenige villa’s, v.d. Pekstraat eenige huizen en Asterweg. 

 
In politierapporten lezen we over op straat gevonden kinderen die worden opgevangen. 
Over een meisje dat terugkomt van haar vakantieadres en dan haar overleden zusje kan 
identificeren. Over verloren bezittingen van hulpverleners en over gevonden voorwerpen 
uit de getroffen huizen. In de dagen na de 17e worden namen genoemd van slachtoffers 
die dan nog onder het puin vandaan worden gehaald.  
 
Geraadpleegd zijn verder de archiefkaarten, gezinskaarten en woningkaarten van de 
personen die op de slachtofferlijst staan. Daar staan persoonsgegevens in, het laatst-
bekende adres en vaak het beroep. 
 
In overlijdensaktes staat soms dat de overledene op een bepaald tijdstip 'bevonden' is, 
met een tijdstip en de notitie 'wonend alhier'. In opgaves wegens overlijden wordt 
genoteerd waar het slachtoffer is gevonden: op de Meeuwenlaan bij 112 of op het Mosveld 
bij de kerk. De meeste slachtoffers overleden gewoon thuis, op straat, of onder het puin. 
Lijken worden ter identificatie naar de Zuiderkerk gebracht.  
 
Zwaargewonden worden naar de ziekenhuizen gebracht, overlijden daar dezelfde dag, of 
later tot zelfs nog in augustus of september. Of ze overleven de verwondingen, voor het 
leven getekend door de ervaringen. Over lichtgewonden weten we nog veel minder. 
 
Begraafregisters onthullen relaties tussen slachtoffers doordat geliefden op hetzelfde 
tijdstip ter aarde worden besteld, zoals een kleinzoon die bij zijn oma thuis overleed. Uit 
hun huisadressen was die familieband niet af te leiden. 
 
In rouwadvertenties staat vrijwel standaard dat de geliefde is overleden 'door een 
noodlottig ongeval'. Sommige families zetten de annonce in meerdere kranten, waaronder 
regionale vanwege waarschijnlijk familie daar. Ook werkgevers plaatsen rouwberichten. 
De dankbetuigingen voor de meelevende belangstelling volgt vaak al binnen een week.  
 
Lidmaten van een kerkgenootschap hebben hun eigen manieren van afscheid nemen, 
zoals een dienst met een bidprentje. Zo kunnen de verhalen doorgaan, completer worden. 



 

 

 
Eerste pagina van het politierapport van 17 juli 1943 van wijkbureau Mosveld 
 



 

 

 
 
De tragedies op de Fazantenweg 
 
Op de Fazantenweg worden veel huizen vernield. Hendrika A. Bakker-Post en haar 
dochtertje Theresia van vijf jaar komen om op nummer 14 hs. Een politierapport meldt dat 
Bakkers zoontje van tien maanden op straat wordt gevonden. Het kind wordt tijdelijk 
ondergebracht bij Johanna M. Kraijenhaide-Berendsen op de Merelstraat 12 I. Pieter 
Bakker is opperwachtmeester van de Staatspolitie en blijft met elf kinderen achter. 
 
Buurmeisje Theresia S. Kruis op nummer 16 bv is vier jaar als zij overlijdt. Op 17 juli meldt 
het politierapport dat Helena Kruis van zes op de 19e juli terugkomt van vakantie bij familie 
in Ommen. De ouders van de kinderen, Jan H.B. Kruis en Suiberta Kruis-Bouma, staan op 
17 juli 1943 te boek als vermist. Mejuffrouw Kroon op de Adelaarsweg 74 moet op de 
hoogte worden gebracht. 
 
Aagtje J. de Jong-Boon, Leonardus en Dorothea van respectievelijk zes en drie jaar zijn 
de slachtoffers die op nummer 18 bv wonen. Vader Jean W. de Jong blijft met zes 
kinderen achter. Op 6 oktober 1943 staat alleen hij ingeschreven op het adres 
Keizersgracht 165 II, in juni 1944 woont hij op de Iepenweg 9 I. Zijn kinderen zijn mogelijk 
bij familie ondergebracht.  
 
Onderwijzer Pieter van der Glas en zijn vrouw Antonia G. Van der Glas-Schelling zijn in 
1940 getrouwd in Waddinxveen en in Amsterdam op de Fazantenweg nummer 19 bv 
komen wonen. Zij verliezen op 17 juli 1943 hun beide kinderen: Anne K. van ruim twee 
jaar en zijn zusje Petronella J. die op 25 juli één jaar zou zijn geworden. Het echtpaar 
heeft daarna weer een Anne Korstiaan en een Petronella Johanna gekregen, en nog drie 
andere kinderen.  
 
Cornelia van der Meiden en Jan Grondman zijn op 16 november 1939 getrouwd en wonen 
sindsdien op de Fazantenweg nummer 21 bv. Haar ouders wonen om de hoek in de 
Kievitstraat 34. Cornelia is 26 jaar als zij op dat adres omkomt. Jan en Cornelia hebben 
geen kinderen. 
 
Aan de overkant op nummer 22 bv overlijdt Antoon Henneke met vier van zijn kinderen. 
Hendrika is veertien, Margaretha is bijna negen, Nicolaas is zes en Eva anderhalf. Volgens 
de archiefkaart is Antoon in 1917 te Amsterdam getrouwd met Mina van der Stuijt, en 
krijgen ze elf kinderen. Eén dochter is in 1942 getrouwd en dus al het huis uit. Mina blijft 
achter met zes kinderen. In november 1943 staat zij ingeschreven op het adres Th. 
Schwartzeplein 33 boven.  
 
Op nummer 24 bv woont het gezin van Ferdinand Meere, wagenpoetser en geboren in 
1896. Zijn vader Ferdinand Meere, net 74 geworden, zijn vrouw Pietronella Meere-
Broeders en zijn zoon Ferdinand J. Meere komen om. ’Opa Meere’ is in 1936 voor de 
tweede keer weduwnaar geworden en toen bij zijn zoon ingetrokken. Ferdinand is in 1922 
in Oosterhout getrouwd met Pietronella Broeders. Het echtpaar heeft zes kinderen 
gekregen. De oudste zoon Ferdinand Jan, opa en moeder sterven op 17 juli 1943. 
 
 
 
De slachtoffers van de juli-bombardementen 1943 zijn veelal begraven op de Noorder en 
de Ooster begraafplaats, St. Barbara, Zorgvlied, Vredenhof, en Huis te Vraag. 



 

 

 
 
Fazantenweg, de getroffen huizen aan de even kant, en de achterkant van de Kwartelstraat, 17 juli 1943. 
 
 

 
 
Fazantenweg rechts vooraan de verdwenen even nummers, links midden de nummers 19 en 21 waar ook 
slachtoffers vielen. 
 
 



 

 

 
 
Meeuwenlaan 259-263 met de wachtkamer van dokter Van Haga 
 
Op nummer 263 van de Meeuwenlaan zijn Pieter F. van Haga en het dagmeisje 
Margaretha S.P. de Jong omgekomen, en in de wachtkamer Dirk Lammers, zo blijkt uit de 
opgaven wegens overlijden van het stadsarchief Amsterdam. Mevrouw Van Haga-Schoon 
is gewond naar een ziekenhuis gebracht, en zij geneest. Dokter Wybren van Haga en hun 
tweede zoon Frans B. overleven het bombardement. De broer van Greetje, Johannes de 
Jong, heeft in 2009 over die dag vertelt in het kader van het project Ooggetuigen verhalen. 
 
Op nummer 261 woont de familie Groenewold: Antje Groenewold-Willijns en Aafke, Anton, 
Sietse en Maria worden gedood. De oudste zoon Johan is de enige overlevende, over zijn 
vader staat aangetekend dat diens woon- of verblijfplaats onbekend is. Opa Groenewold in 
Hoorn vangt Johan op, die in oktober 1943 trouwt. Als Johan een dochtertje krijgt wordt 
dat vernoemd naar zijn jongste zusje Maria Annetta 
 
In de apotheek op nummer 259 van mevrouw Meijer-Poortman werken drie jonge 
vrouwen: Maria Boerma en Hendrika Keizer als apothekersassistentes, en Sophia Metgod 
als werkmeisje. Boven de apotheek woont Christina van Wijk, huishoudster, met haar zoon 
Christiaan van Wijk. Zij behoren allemaal tot de slachtoffers. 
 
 
In de buurt van de apotheek zijn op straat doden gevallen. Volgens de kranten destijds zijn 
een aantal havenarbeiders naar de apotheek gevlucht en niet naar een nabije schuilkelder. 
Hun namen zijn niet met zekerheid te achterhalen, maar dat Jacobus Metgod naar de 
apotheek gaat waar zijn zusje werkt, is goed voorstelbaar. In zijn rouwadvertentie lezen we 
dat hij nog ruim een week heeft geleefd en toen alsnog is overleden. Het kan ook zijn dat 
Jacobus bevriend was met Christiaan van Wijk die boven de apotheek woonde. 
 
 
Epiloog 
 
De 29 doden uit de krantenkoppen van 21 juli 1943 en in de hoofden van velen die 
herinneringen hebben aan die dagen, zaten niet in de wachtkamer van dokter Van Haga. 
Deze doden vielen onder de bewoners van de Fazantenweg en het blokje huizen op de 
Meeuwenlaan. In de wachtkamer zat één patiënt, Dirk Lammers. Verder zijn in de 
apotheek de drie werkneemsters omgekomen. Dat brengt het aantal slachtoffersop 30.  
 
Deze tragedies op de Meeuwenlaan en de Fazantenweg zijn veel te lang onderbelicht 
gebleven. Daarin is nu een verandering gekomen door de plaatsing van een 12e putdeksel 
op de hoek van de Fazantenweg en de Meeuwenlaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Amsterdam-Noord, 17 juli 2021 
 
Jeannette van der Stelt 
Historisch Centrum Amsterdam-Noord 
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Luchtfoto van Amsterdam-Noord omstreeks 1923. De oneven zijde van de Fazantenweg moet nog gebouwd 
worden langs de sportvelden, net onder het midden van de foto, tussen de twee woonwijken. Het blokje 
huizen van de Meeuwenlaan staat naast het grasveld, net boven de bomenrij. Het politiebureau en de 
Kraaienpleinbrug over het NH Kanaal staan middenboven 



 

  


