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8c. Een bijzonder monument: Randwijcklaan 13
Inleiding.

In 2016 publiceerde ik voor het eerst mijn boek 'Welkom in het
Tuindorp Randwijck', een dikke bloemlezing over onze
woonwijk in Amstelveen. De vijfde druk ligt hier voor u.
In oktober 2018 werd ik aangesproken op het feit dat een klein
houten gebouwtje aan de Randwijcklaan 13 gesloopt zou
worden. Ik had daar in mijn boek een pagina aan gewijd.
Maar eigenlijk wist ik heel weinig meer van het gebouwtje dan
dat er op dat moment een praktijk voor podologie is zat en dat
het 1932 was gebouwd als wijkgebouw voor de Nederduits
Hervormde gemeente Amstelveen-Buitenveldert. In juni 1938
was het als sjoel in gebruik genomen. Veel meer wist ik niet.
Maar ik heb direct een brief naar wethouder Raat gestuurd
om te proberen te voorkomen dat het gebouwtje halsoverkop
gesloopt zou worden. Ik sprak Herbert een dag later
telefonisch en toen was hij al in het gebouwtje geweest.
Hij was onder de indruk van de lichtinval en zei direct dat
hij besefte dat hier goed de vinger aan de pols gehouden
moest worden.
Er was echter wel al een sloopvergunning verleend. Of
liever, er was geen sloopvergunning nodig omdat het hier
geen monument betrof. De omgevingsvergunning voor de
bouw was echter nog niet afgegeven.

Ik heb daar toen, evenals een aantal anderen, formeel bezwaar
tegen aangetekend. Er werd informeel een sjoelgroep opgericht
van wijkbewoners en andere belanghebbenden die het gebouw
wilden behouden. Die actie was succesvol. De gemeente kocht
uiteindelijk het gebouw en Randwijcklaan 13 werd uiteindelijk
een gemeentelijk monument.
In dit hoofdstuk zet ik alle informatie op een rij die in het
proces van het behoud van dit gebouwtje heb verzameld.
Er is toch wel heel veel dat Randwijcklaan 13 tot een
bijzonder monument maakt. En daarom verdient dit
Warnershuisje, naar mijn mening, een eigen hoofdstuk in
deze vijfde druk.
In dit hoofdstuk is integraal een artikel opgenomen uit het
blad Amstel Mare van de Vereniging Historisch Amstelveen.
Dat artikel in van de hand van Paul Paris. Ik heb ernaar
gestreefd om in de andere stukken van dit hoofdstuk niet te
doubleren met dat verhaal van Paul uit maart 2018.
Dolf van den Bos
DORPS-ontdekkingsreiziger
Februari 2021

213

Inhoud

214

A. De tijdlijn van Randwijcklaan 13

215

B. Beschrijving van het gebouwtje
van Warners door Paul Paris
uit Amstel Mare van maart 2018

223

C. De Nederduits Hervormde gemeente

227

D. De plannen van Warners

232

D. Luchtfoto’s

240

F. De joodse geschiedenis

250

G. De herinneringen van Mart Benders

260

H. Na de oorlog o.a. een kleuterschool

262

I. Nieuwbouwplannen stuiten op verzet

266

J. Voor het eerst open op 4 mei 2018

270

K. Open Monumentendagen september 2018

271

L. Officiële opening op 4 december 2019

273

M. De toekomst

277

N. De sjoelgroep

279

A. De tijdlijn van Randwijcklaan 13.

* Op 6 juni 1930 kocht de Hervormde gemeente een perceel
van 800 m2 aan de Randwijcklaan 13 in Nieuwer-Amstel.
Op 26 januari 1931 wordt een bouwvergunning verkregen
voor een wijklokaal voor de Nederduits Hervormde
gemeente van Amstelveen.
* Na enig politiek gekonkel gaat de ontwerp-opdracht
naar Philip Anne Warners. Herman van der Bijl was
aanvankelijk ook in de race voor de opdracht.
* Op 14 november 1930 werd het ontwerp van architect
Warners goedgekeurd door de Hervormde Kerkenraad.
* Voorjaar 1931 werd Simon de Jong aangetrokken
als aannemer. De bouwkosten inclusief grond
bedroegen 8.000 gulden.
* Op 16 oktober 1931 is het Bethel gebouw feestelijk
in gebruik genomen. Op de gevel stond de naam
Bethel. Die naam werd later ook meegenomen
toen de Hervormde gemeente verhuisde naar een
nieuwe behuizing bij de Roelof Venemaschool.
* Het gebouw wordt al eerder gebruikt door de joodse
gemeenschap (in het Algemeen Handelsblad van
12 februari 1938 stond nevenstaand bericht).
* Op donderdag 2 juni 1938 werd het gebouw
overgedragen (verhuurd) aan de joodse gemeenschap.
De korte aankondiging rechts stond in het Handelsblad
van die dag. Op zaterdag 4 juni 1938 stond een langer
artikel in dezelfde krant. Het Nieuw Israelietisch Weekblad
pakte op 10 juni breder uit.
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* Het gebouw diende als sjoel en joodse kinderen kregen hier
les in de oorlog. Vanaf april 1942 zetelde de Nieuwer-Amstelse
sectie van de Joodse raad in Randwijcklaan 13.
* Op 13 en 12 mei 1942 moesten 239 joodse Amstelveners
(bewoners van Nieuwer-Amstel) zich op Randwijcklaan 13
melden om vervolgens per trein naar Amsterdam te worden
afgevoerd.
* Na de oorlog werd het gebouw o.a. gebruikt als
kleuterschool, zaal voor tafeltennis, feestzaal, locatie voor
dansles etc.
* In 1966 waren er plannen om het interieur van het gebouwtje
van Warners aan Randwijcklaan 13 te moderniseren.
Er waren tekeningen voor een ruimte met een bar, maar die
plannen zijn nooit gerealiseerd.

Sinterklaas 1948

* In 1967 is een tegelwand met bijbelse taferelen in de keuken
aangebracht. Daarop staat een duidelijke datering. De hele
tegelwand zit nog steeds in de keuken.
Er werden vermoedelijk bijbellessen gegeven in het
wijklokaal.

* Tussen 1974 en 1982 werd het gebouwtje gebruikt als
kantoor voor de administratie van de Hervormde kerk.
Tastbaar bewijs daarvan zijn personeelsadvertenties
met als reageeradres Randwijcklaan13.
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* Op 17 maart 1984 staat in het Parool de 80 M2 kantoorruimte
aan Randwijcklaan 13 in Amstelveen te huur.
Els Lelijveld-Arens huurde vanaf 16 juli 1984 het gebouwtje
voor haar praktijk voor podotherapie.

* Vanaf 1 oktober 1987 tot 1 februari 1999 werkte
Els Lelijveld-Arens samen met Tieneke ten Kroode.
Tieneke ten Kroode zette vanaf 1 februari 1999 de
praktijk voort met Petra Wolthuis.

* Op 1 januari 2003 wordt Randwijcklaan 13 voor de OZB
in de categorie 'niet-woningen' getaxeerd op € 139.000.

* Petra (Petronella Maria Antonia) Wolthuis koopt op
28 december 2009 het pand op van de Hervormde kerk.
De prijs was € 290.000 (oppervlakte 3 are en 15 centiare).
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We maken een sprong van 7,5 jaar
* Begin oktober 2017 wordt via Funda een nog te bouwen
pand aangeboden op de locatie waar nu het oude
gebouwtje van Warners gelukkig nog staat.
* Een groep van mensen die later bekend werd als 'De Sjoelgroep',
komt in opstand tegen de sloopplannen. Wethouder Herbert Raat
neemt de protesten vanaf het eerste moment serieus.
* Lokale media reageren direct. RTV Amstelveen interviewt
wijkbewoners Wim Born en Yuri Colman.

* Op 29 november 2017 Mart Benders houdt een goed
onderbouwd betoog voor de gemeenteraad van Amstelveen
en pleit voor behoud van de door Warners kleine sjoel aan
Randwijcklaan 13. Zie bladzijde 260.
* Op 3 december 2017 stuurt de Vereniging Historisch
Amstelveen een brief aan wethouder Raat een verzoek om
Randwijklaan 13 op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen.
* Op 13 december 2017 wordt een motie ingediend door:
Ferry van Groeningen (CDA), Martin Kortekaas (Groen Links),
Patrick Adriaans (SP), Bert de Pijper (CU) en Cor Spinhoven
(Lijst Spinhoven). Men benadrukt het belang om het gebouw
aan de Randwijcklaan 13 te behouden.

Mart Benders voor het kleine sjoeltje.
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* Wethouder Raat vraagt aan Mooi Noord-Holland om een
advies uit te brengen m.b.t. de cultuurhistorische waarde
van het pand. Het rapport komt in december 2017 uit.
* In februari 2018 koopt de gemeente Amstelveen het pand.
* In maart 2018 publiceert de
Vereniging Historisch Amstelveen
in haar blad Amstel Mare een
verhaal over Randwijcklaan 13
van de hand van Paul Paris.
Zie bladzijde 223.

* Op 4 mei 2018 is het sjoelgebouwtje voor het eerst
voor publiek geopend. RTV Amstelveen verzorgt een
live tv-uitzending vanuit de tuin.

* Op 13 augustus 2018 krijgt Randwijcklaan 13
officieel de status van gemeentelijk monument.
Maar het staat in de administratie op 16 januari
reeds als gemeentelijk monument aangemerkt.
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* Op 8 en 9 september 2018: het pand is toegankelijk
in het kader van de Open Monumentendagen.

* Op 4 december wordt Randwijcklaan officieel geopend
na een kleine verbouwing. Er wordt een gedenkplaat
onthuld. Zie volgende bladzijde.

* Het beheer van het gebouw is vanaf nu in handen van
Heem locaties. Een organisatie die kleine vrijstaande
locaties beheert en verhuurt voor vergaderingen en
andere bijeenkomsten.
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B. Het artikel van Paul Paris in Amstel Mare van maart 2018.
Amstel Mare is het orgaan van de Vereniging Historisch Amstelveen
(VHA). Paul Paris scheef in het maartnummer van 2018 een uitgebreid
artikel dat we op de pagina’s hierna integraal publiceren. Met dank aan
Paul Paris en Vereniging Historisch Amstelveen.
Vereniging Historisch Amstelveen
Orion 19A
1188 BZ Amstelveen
020-6416824
verhistoraveen@hetnet.nl
http://www.historischamstelveen.nl/
Nummers van Amstel Mare zijn na te bestellen via de website.
Literatuur:
* Dolf Van den Bos, Welkom in het tuindorp Randwijck
* Annet Pasveer, F.A. Warners, architect
* Bureau Mooi Noord-Holland,
Cultuurhistorische waardestelling van Randwijcklaan 13
Internet:
http://amsterdamse-school.nl/personen/overig/arie-colijn/
http://amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/randwijck,-amstelveen/
http://amsterdamse-school.nl/personen/architecten/fa-warners/
Foto's tenzij anders vermeld:
Paul Paris
Luchtfoto uit 1952: Aviodrome Lelystad
http://www.aviodrome.info
Bouwtekeningen:
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
https://hetnieuweinstituut.nl/
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C De
. Nederduits Hervormde gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Op 6 juni 1930 koopt de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amstelveen een stuk grond van de naamloze vennootschap
Tuindorp 'Randwijck' Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, vertegenwoordigd door Johannes Jacobus Lambertus
Rozestraten. Het betreft het perceel sectie H nummer 3705 aan de Randwijklaan 13. Groot 8 are en 22 centiare.
Het zou goed kunnen zijn dat bij het sluiten van deze overeenkomst, met Rozestraten ook de afspraak is gemaakt dat de architect
van het te bouwen pand zijn goede relatie F.A. Warners zou worden. Daaraan wordt ook ook gerefereerd in de notulen van het
kerkbestuur. Een afbeelding van de 'koopacte' ziet u op de pagina hiernaast.
In een brief van 18 oktober 1930 aan het kerkgenootschap trekt van Herman van der Bijl zich
op verzoek Warners terug uit de opdracht om een gebouw te ontwerpen. De op deze paguina
afgebeelde documenten komen uit het boek 'Van der Bijl. Een architectenfamilie uit Nieuwer-Amstel'.
Op 1 november 1930, stuurt Warners een brief aan het
kerkbestuur waarin hij de opdracht accepteert. Dat werd
pas echt door het kerkbestuur besloten op 11 november.
Uit de notulen van een
vergadering van het
kerkbestuur van
14 november 1930,
blijkt dat in die
vergadering de opdracht
tot het ontwerpen van
een wijklokaal definitief
aan Warners wordt
gegund. Dat leek,
zoals gezegd, al bij het
ondertekenen van het
koopcontract van de
grond te zijn overeengekomen.
Bijzonder detail:
Het ontwerp van Warners was
door de schoonheidscommissie
(waar hij zelf in zat) al op
31 oktober 1930 goedgekeurd.
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De financiering van de benodigde 8.000 gulden voor bouw en grond gaat plaatsvinden
door verhuur van stoelen en de verkoop van aandelen à 100 gulden.
Op 26 januari 1931 wordt een bouwvergunning verkregen. Zie de pagina hiernaast.
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De afbeelding links zou een eerste ruwe schets
kunnen zijn geweest zoals Warners die aan de
kerkvoogdij heeft voorgelegd.
Op 2 mei 1931 stuurt Warners een brief over de
aangepaste aanneemsom van 4.750 gulden.
Aannemer Simon de Jong begint in het voorjaar van
1931 met bouwen. Het wijkgebouw aan
Randwijcklaan 13 wordt gebouwd in vier maanden
(juni, juli, augustus, september). Op 13 oktober 1931
vindt de feestelijke opening plaats. Het gebouw
kreeg de naam Bethel. Die naam heeft ook op de
gevel gestaan, zoals u op de foto rechts kunt zien.
Het is op deze foto ook goed te zien dat de ramen
aan de voorkant vroeger veel hoger waren dan ze
tegenwoordig zijn. Dat gaf Paul Paris al aan in zijn
artikel. Vreemd genoeg wordt het gebouwtje van
Warners nauwelijks vermeld in het boekje 400 jaar Hervormde gemeente AmstelveenBuitenveldert uit 1987. Dat is wellicht niet zo verwonderlijk. Het wijkgebouw was immers een
tijdelijke oplossing voor circa vijf jaar, zoals Warners in zijn plan aangaf. In het Christelijk
Sociaal dagblad voor Nederland van 14 februari 1938 staat nog een bijeenkomst
aangekondigd,
hoewel de ruimte toen al werd betiteld als
vergaderzaal. Dus vermoedelijk was de kerk
al verhuisd naar de nieuwe behuizing.
De Hervormde kerk verhuisde in 1938 naar de een gebouw (met kosterswoning) vlak
bij de Incassobank aan de Amsterdamseweg 409 (vroeger de Amstelveenseweg).
Dat werd voor 12.000 gulden aangeschaft. U ziet op de rechterpagina een afbeelding
van het nieuwe Bethel onderkomen. Dat gebouw was een ontwerp van architect
Arnold Ingwersen die ook het gebouw van De Roelof Venemaschool ontwierp dat u
op de foto op achtergrond ziet. Beide gebouwen zijn geruime tijd geleden gesloopt.
De school werd nog enige tijd gebruik door expositiecentrum Aemstelle en werd in
2005 gesloopt. Bethel maakt al eerder plaats voor een gymzaal voor de Roelof
Venema school waarin later nog het Taiwanees restaurant Jasmijn was gevestigd.
Op die plek is in 2016 een appartementengebouw neergezet.
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D. De plannen van F.A. Warners.

Het Nieuwe Instituut Rotterdam heeft het complete archief van
Philip Anne Warners in beheer. Daar is ook veel materiaal terug
te vinden over zijn gebouwtje aan Randwijcklaan 13 dat u op de
volgende pagina’s ziet. Op bladzijde 230 zag u al een hele ruwe
schets van Warners. Het is interessant om de ontwikkeling te zien
van ruw idee tot aan de uitvoering in details.
Calculaties.
Op een van de blauwdrukken zijn ook de specificaties te zien van
alle afmetingen van het gebouw. De eerste schetsen tonen vooral
de straatkant van het gebouw, maar voor een goed lezer van de plannen
is vanaf het begin duidelijk te zien welk plan Warners heeft met de bijzondere lichtinval aan de zijkanten van de zuidkant van het
gebouwtje. Aan die kant zat immers ook de grote ruimte
waar de diensten gehouden zouden worden. Daar moest
dus veel licht naar binnen
kunnen komen.
De ramen zijn tegenwoordig
dus minder hoog.
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Op dit vloerplan is duidelijk te zien dat het gebouw in feite uit twee ruimtes bestond.

Links de consistoriekamer aan de voorkant van het gebouw met twee deuren naar de hoofdruimte die er tegenwoordig nog zitten.
Rechts de ruimte voor diensten en andere bijeenkomsten. Hier was plek voor circa 135 stoelen. Warners heeft in deze plattegrond
ook al zijn sprekersgestoelte ingetekend. Maar dat zou wat anders lopen.
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Het katheder van Warners.
Warners was een architect die een
compleet gebouw wilde ontwerpen,
zowel aan de buitenkant als aan de
binnenkant. Gezien de functie van
het gebouw was het voor hem dus
ook logisch om een sprekersgestoelte
te ontwerpen dat ook op een logische
plek in de ruimte stond. Op de
tekening ziet u links en rechts van
het katheder de deuren naar de
consistorie. En Warners had duidelijk
ook een idee over de decoratie op
de muur achter de spreker.
Maar het is nooit zover gekomen.
Ondanks alle protesten van Warners
wilde het kerkgenootschap een
bestaande sprekersstoel gebruiken.
Er is geen documentatie gevonden
over hoe dat er uit heeft gezien in
de ruimte die Warners in zijn
gedachten had. Maar deze opstelling
lijkt ons een mooi voorstel.
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Het is duidelijk dat Warners in de achterwand van
het gebouw geen ramen had gepland. Wel een deur
die vermoedelijk ook dienst deed als nooduitgang.
In het oorspronkelijke plan zaten wel aan zowel de
linker- als de rechterbovenkant, een raam verdeeld
in negen vlakken. Die ramen zitten er nog steeds.
Later is in die wand veel meer glas aangebracht.
Dat zijn de twee maal twee ramen naast de deur.
Door de kleine raampjes aan de bovenkant kun je wel de
constructie zien die Warners aan de binnenzijde voor
ogen had. Diagonale balken die op de foto hieronder niet
te zien zijn achter de luxaflex.

Het is duidelijk te zien hoeveel aandacht
Warners aan detail wilde besteden.
Kijk maar naar het ornament voor het
raampje op de achterdeur. Dat sloot aan
aan bij de vormgeving van de bovenkant
van de klokkentoren.
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De schoorsteen en klokkentoren.
Hieronder ziet u de stapsgewijze ontwerpfases voor de schoorsteen annex klokkentoren. Het kerkklokje was aan de voorzijde
van het gebouw niet zichtbaar. Ook hier zien we weer hoeveel aandacht Warners besteedde aan de details; totaan het
bewegingsmechanisme van de klok toe. Het zou mooi zijn om in ieder geval het torentje met het ornament weer te herstellen.

De lichtinval aan de binnenkant.
Warners ontwierp voor de binnenkant van de grote ruimte een ingenieuze constructie met diagonale zijbalken. Die zijn aan
de buitenkant niet te zien, maar aan de binnenkant spelen ze een natuurlijk een belangrijke rol voor de ondersteuning van
de dakconstructie. Ze spelen tevens prachtig mee met de lichtinval aan beide zijkanten waar ramen in de muur zitten.
Onderstaande foto is recent gemaakt. We staan binnenin met onze rug tegen de achterdeur. U moet u realiseren dat de
oorspronkelijke ruimte dieper was, maar dat er tussenwanden zijn geplaatst waar nu o.a. de twee deuren in zitten.
De oorspronkelijke begrenzing (met het katheder) van de kerkruimte stond nog een meter of vier dieper. Maar daarvoor zit
nu een opslagruimte een gang en de keuken. Er was dus nog meer lichtinval. Dat is nog goed te zien als je in de keuken staat.
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Op de voordeur zat eenzelfde ornament als op de achterdeur. In feite gewone tralies. Het zou mooi zijn om beide deuren weer
in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Op deze tekening kunt u ook zien over welke lengte de lichtinval aan de zijkant kan zijn.
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Er zijn zelfs nog uitbreidingsplannen geweest. D.w.z. daar heeft Warners onderstaande tekening voor gemaakt. Maar in het
Warners-archief is deze tekening niet gedateerd. Het is echter wel duidelijk te zien dat het gebouwtje van Warners van wijklokaal
naar een echte kerk getransformeerd werd. Het plan is echter nooit gerealiseerd omdat Bethel verhuisde naar de locatie inclusief
kosterswoning in de buurt van de Incassobank die in 1937 voor 15.000 gulden kon worden aangekocht. Zie bladzijde 231.
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E. Luchtfoto’s

Om u een beeld te geven
hoe het gebouw aan de
Randwijcklaan 13 erbij
stond, hebben we op
chronologische volgorde
een aantal luchtfoto’s op
een rij gezet.
Hiernaast een foto uit
1931. Toen lag hier het
terrein waar het gebouw
van Warners zou komen
te staan nog braak.
Het wijkgebouw werd
gebouwd in het voorjaar
van 1931.
Als u goed kijkt, ziet u de
achterkant van de Zenith
garage en de bovenste
verdieping van het huidige
Villa Aemstelle aan de
Amsterdamseweg.
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Copyright van alle luchtfoto’s ©Aviodrome, Lelystad. U kunt de digitale bestanden van de foto’s daar ook bestellen op:
http://www.aviodrome.info. De referentienummers staan in de foto’s.

In 1930 hield de Randwijcklaan aan de oneven zijde nog op bij nummer 11 op. Aan de even zijde was eigenlijk nog niet gebouwd.
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Deze foto is
gemaakt op
7 mei 1952.
Onder in beeld
ziet u het wijkgebouw met
daarachter de
kleuterschool
en zelfs een
klein schoolpleintje. Naast
het gebouwtje
van Warners
staat een witte
bus.
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Die witte bus zou kunnen zijn geweest van het TBC-bevolkingsonderzoek dat in die tijd door het land trok.
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Een foto van twee
jaar later (2 augustus
1954) uit een heel
andere hoek.
Meer vergelijkbaar
met de foto op
bladzijde 240.
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Twee jaar later staat die bus er nog steeds, met de deur open. Misschien had hij een andere bestemming gekregen.
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14 november 1958.
Gezien vanaf de
Incassobank (links
onder in beeld).
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We zien het wijklokaal van de achterkant. Het gebouwtje van de kleuterschool staat er ook nog steeds.
Maar op de plek waar vroeger die witte bus stond, is in 1957 een huis gebouwd: Randwijcklaan 13b.
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Op deze foto uit
1961 is duidelijk
te zien hoe snel
Randwijck is
gegroeid.
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De belangrijkste constateringen die je bij deze foto kunt doen, zijn dat het schoolgebouwtje
toen nog steeds achter het wijklokaal stond en dat de schoorsteen toen nog op het
gebouw zat.
Op deze foto van Google Earth is
duidelijk te zien dat die schoorsteen
er tegenwoordig niet meer zit.
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F. De joodse geschiedenis van Randwijcklaan 13.
De joodse gemeenschap in Nieuwer-Amstel was snel gegroeid door de toestroom van
vluchtelingen uit Duitsland. In het Algemeen Handelsblad van 12 februari 1938 staat al
een aankondiging van een joodse dienst in het gebouwtje aan Randwijcklaan 13.
Sjoeldiensten werden voor de definitieve opening van
de sjoel in Randwijcklaan 13 ook gehouden in het huis
van de familie Heymans, Catharina van Clevelaan 13.
Op 29 april 1938 wordt in het Nieuw Israelietisch Weekblad
(NIW) al melding gemaakt van plannen voor het inrichten
een echte synagoge
Nadat het definitief leeg kwam te staan, werd het gebouwtje van Warners
ingewijd als sjoel. Op donderdag 2 juni vond de inwijding plaats door
Rabijn Sarlouis. Er waren veel Nieuwer-Amstelse notabelen aanwezig.

In het NIW van 23 mei 1938 staat onderstaande foto
van Randwijcklaan 13 met de vermelding dat hier een
sjoel gevestigd is.

Op vrijdag 10 juni 1938 staat in het NIW een
uitgebreid artikel over de inwijding van de nieuwe
sjoel aan Randwijcklaan 13. De foto links stond bij
dat artikel dat u op de rechterpagina kunt lezen.
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Bron: Nieuw Israelietisch Weekblad
10 juni 1938.

Voordat de kleine sjoel in gebruik werd
genomen, vonden de joodse diensten
plaats in het huis van het echtpaar
Heymans. Het artikel legt uit dat de
nieuwe behuizing plaats biedt aan 100
personen.
Voor de inwijding waren aanwezig:
opperrabijn L.H. Sarlouis en de
rabbijnen Coppenhagen, Vredenburg
en Dünner.
Daarnaast gaven leden van het
kerkbestuur acte de présense:
de heren mr. A. Prins, A.B. Veder,
A. Soep en ds. Sluys. Burgemeester
G.P. Haspels was aanwezig namens
de gemeente en verder Iwan
Salomon, J. Klein, J. Hes en enige
plaatselijke predikanten.
Het welkomstwoord werd gesproken
door B.L. Paerl. De dienst werd geleid
door opperzanger S.E. Maroko.
Voor de Duitse geloofsgenoten sprak
de heer Arthur Heidenheim. Over hem
kunt u meer lezen in het verhaal van
Mart Benders op bladzijde 260.
Het vertrouwen werd uitgesproken dat
met hier zonder enig bezwaar zijn/haar
godsdienst zou kunnen belijden. Men
wilde ook jeugd naar de sjoel trekken.
Helaas heeft alles al snel heel anders
uitgepakt. De nazi’s vielen in mei 1940
Nederland binnen.
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Wat is een sjoel?
Een synagoge (Grieks voor huis van samenkomst);
Hebreeuws: Beit Knesset of Beis Knesses - )'יבת כנסת
is in het Jodendom een gebeds- en gemeenschapshuis,
waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden. Een andere
naam voor synagoge, die vooral door Asjkenazische
joden wordt gebruikt, is sjoel, ook wel geschreven
als shul (Jiddisch, van het Duitse Schule dat school betekent).

De synagoge is dan ook niet alleen een plaats voor gebed,
maar ook een plaats om te lezen en onderwijzen
uit de Thora. Charedische synagoges worden ook als
studiezaal en bibliotheek gebruikt. Een synagoge die ook
specifiek voor dit doel bestemd is, heet ook wel een beet
midrasj. De Portugese Joden gebruiken de term esnoga,
of het in Nederland verbasterde snoge.

Er is totaal geen beeldmateriaal van het Warnersgebouwtje als sjoel. Maar dit is een foto
van de inwijding van de synagoge aan de Charlotte van Monpensierlaan in 1965.
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Bron: Wikipedia

Wende Snijders zong “De Rebbe leert de kinderen schrijven”
Vanaf het moment dat de joodse kinderen in Amstelveen van de Duitsers niet meer
naar de openbare scholen mochten, werd het gebouw aan Randwijcklaan 13
ook in gebruik genomen als school. Een verdrietig voorteken van wat te komen
stond. Op 31 maart 2018 werd dit verhaal nog eens prachtig onderstreept toen
zangeres Wende Snijders in de Wereld Draait Door een gedicht van Willem Wilmink
zong. Bekijk de video op Youtube: https://ap.lc/bLZPD of via onderstaande QR code.
Een afdruk van de tekst van dit gedicht
is op 4 mei door wethouder Herbert Raat
en Mart Benders opgehangen in de
kleine sjoel. Er is toen ook een kaarsje
aangestoken dat denkbeeldig eeuwig
zal branden. De aanwezige leden van
de sjoelgoep (dat zijn de mensen die
hebben gestreden voor het behoud van het gebouw)
hebben toen ook een kaarsje aangestoken.
In Nieuwer-Amstel (Amstelveen) woonden op circa
71 adressen joodse mensen. De wijken Randwijck (41)
en Elsrijk (24) waren in dat aantal het sterkst vertegenwoordigd. Ook onder de 166 joodse slachtoffers uit
Nieuwer-Amstel waren veel bewoners van Randwijck (87)
en Elsrijk (69).
Het heeft lang geduurd voordat de Joodse slachtoffers
met name werden benoemd. Maar op 24 september 2020
werd door burgemeester Tjapko Poppens en namens
initiatiefnemer stichting Amstelveen Oranje door Hugo
van der Kooij en David Serphos een monument onthuld
waarop de namen van alle 166 joodse slachtoffers in
Amstelveen staan vermeld.
Meer daarover leest u op bladzijde 256, 257 en 510.

De rebbe leert de kinderen schrijven.
Willem Wilmink
In de kleine sjoel
staat een kacheltje
en hij brandt heel goed.
En de rebbe leert lieve kinderen
hoe je schrijven moet
En de rebbe leert lieve kinderen
hoe je schrijven moet
’t Is Hebreeuws nog wel
dus heel moeilijk, hoor
het moet keurig net.
Heb je ’t mooi gedaan
dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet.
Heb je ’t mooi gedaan
dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet.
En de rebbe zegt:
Lieve kinderen, kennis is geen macht
maar kan toch nog wel
een lichtje zijn in stikdonkere nacht
maar kan toch nog wel
een lichtje zijn in stikdonkere nacht
Lieve kinderen, wat een lijdensweg
ga je tegemoet…
Daarom steek ik vast een lichtje aan
dat het altijd doet.
Daarom steek ik vast een lichtje aan
dat het altijd doet.
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Het lied gaat over een rabbijn die zijn leerlingen het Alef Bet leert. Het lied is geschreven aan het eind van de 19e eeuw en is
een belangrijke herinnering van de joodse muzikale wereld voor de holocaust. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oyfn_Pripetchek
Oyfn pripetchik brent a fayerl
Un in shtub is heys.
Un der rebbe lernt kleyne kinderlekh
Dem alef-beyz.

Nederlandse vertaling:
Een vuur brandt in de haard
En het is warm in het kleine huis.
En de rabbijn leert de kleine kinderen het alfabet.

Gedenkt'zhe, kinderlekh,
Gedenkt'zhe, tayere,
Vos ir lernt do.
Zogt'zhe nokhamol un take nokhamol,
Komets alef-o.

Onthoud, kinderen,
Onthoud, mijn lieve,
wat je hier hebt geleerd.
Herhaal en herhaal nog een keer,
Komets alef-o.

Lernt, kinderlekh, hot nit moyre.
Yeder onheyb iz shver.
Gliklekh iz der yid vos lernt toyre,
Vos darfn mir nokh mer?

Leer, kinderen. Wees niet bang.
Ieder begin is lastig.
Geluk heeft de jood die thora leert.
Wat willen we nog meer?

Az ir vet, kinderlekh, elter vern,
Vet ir aleyn farshteyn,
Vifil in di oysyes lign trern
Un vifil geveyn.

Wanneer, kinderen, jullie ouder worden,
zullen jullie begrijpen,
hoeveel tranen er in deze letters liggen,
en hoe veel huilen.

Lernt, kinderlekh, mit groys kheyshik,
Azoy zog ikh aykh on.
Ver s'vet beser vun aykh kenen ivri,
Der bakumt a fon.

Leer, kinderen, met enthousiasme,
Zoals ik jullie vertel.
Degene die Hebreeuws het beste leert,
die krijgt een vlag.

Het origineel heet “Oyfn Pripetchek” (In de haard)
en het is in het jiddisch geschreven
door Mark Warshawsky (1848-1907).
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De Joodse Raad
Snel na de oprichting van de Joodse raad in Amsterdam op 13 februari 1941 werd door de nazi’s ook in Amstelveen een Joodse raad
ingesteld. Die raad kreeg de opdracht om de Jodensterren te distribueren. De drager van een ster moest zelf voor de ster betalen.
De Joodse raad in Nieuwer-Amstel was ook gevestigd aan Randwijcklaan 13. Daar moesten de in Nieuwer-Amstel gevestigde Joden
zich op 12 en 13 mei 1942 melden om met de trein op transport te worden gezet vanwaar eerst de reis naar Westerbork en later naar
de vernietigingskampen volgde.
In alle bezette gebieden zetten de nazi’s al snel ‘Judenräte’ op,
Joodse raden waarin de toonaangevende Joodse leiders en
rabbijnen zitting moesten nemen. Zo’n Joodse raad werd de
enige geaccepteerde vertegenwoordiger namens de Joodse
gemeenschap die met de overheid en de bezetters mocht
communiceren. Gaandeweg kregen de Joodse raden echter
ook allerlei taken en opdrachten opgelegd en werden
ze verantwoordelijk gemaakt voor onder meer religie,
zorg en onderwijs. In Nederland werd 13 februari
1941 een Joodse Raad voor Amsterdam opgericht,
die werd geleid door twee voorzitters
die hun sporen in het Joodse leven ruimschoots
hadden verdiend: de doorgewinterde bestuurder
Abraham Asscher en de zionistische leider David
Cohen. Het kantoor was gevestigd op de Nieuwe
Keizersgracht 58. Zij aanvaardden deze functie
omdat ze dachten op die manier de besluiten van de
nazi’s te kunnen vertragen en door onderhandelingen erger te
voorkomen. Al in het voorjaar van 1942 moest
de Joodse Raad gaan meewerken aan het organiseren van de
deportaties van Joden uit Amsterdam. Doordat de Joodse Raad
gaandeweg vrijwel volledige zeggenschap kreeg over de Joodse
gemeenschap, ontstond een grote bureaucratie. Er moest voor
de wezen gezorgd worden, voor de Joodse scholen, en ‘Het
Joodsche Weekblad’ werd uitgegeven: allemaal taken waar veel
mensen voor nodig waren. Alle werknemers van de Joodse Raad
kregen een ‘Sperr’, een tijdelijke ontheffing van deportatie.

Eind 1941 werden ook buiten Amsterdam Joodse Raden
opgericht, die in de praktijk onder de Amsterdamse bestuurders
vielen. Zij kregen vergelijkbare taken opgedragen als de
Amsterdamse Joodse Raad. Het werk van de Joodse Raden
kwam in de loop van 1942 steeds meer in het teken te staan van
de deportaties: die moesten voorbereid worden, maar ook
moesten de Joodse Raden de keuze maken wie precies
gedeporteerd werden. Op die manier maakten de nazi’s in
het hele bezette gebied de Joodse Raden medeplichtig.
Sommigen gebruikten de kennis van binnenuit om zoveel
mogelijk mensen te redden.
Met het slinken van het aantal Joden, werden de Joodse
Raden overbodig. De vrijstellingen van de medewerkers
vervielen en ook zij en de bestuurders werden eind 1943
gedeporteerd. Vanaf eind september 1943 functioneerde
de Joodse Raad niet langer. De Joodse Raden waren
zeer omstreden. Al tijdens de oorlog was er scherpe kritiek
op het beleid dat werd gevoerd. Na de bevrijding stelde de Joodse
gemeenschap een ‘Joodse Ereraad’ in die tot een oordeel
moest komen. Beide voorzitters van de Joodse Raad werden
veroordeeld en mochten hun leven lang geen functies meer
uitoefenen in de Joodse gemeenschap. Door voortdurend debat
werd dat oordeel weliswaar opgeschort, maar tot een echte
rehabilitatie kwam het echter nooit.
Bron:
https://joodsecanon.nl/04z/1941-Joodse-Raad/
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Randwijcklaan 13 was het draaipunt van de joodse gemeenschap in Nieuwer-Amstel. Tini Visser geeft in haar boek aan dat er in
Nieuwer-Amstel 467 joden woonden, waarvan 312 volwassenen. Onder hen waren 191 Duitse joden.
Vanaf 8 mei 1941 kregen 23 joodse scholieren les in de kleine sjoel.
Begin 1942 opende de Amsterdamse Joodse Raad een kantoortje in het gebouw aan de Randwijcklaan 13. Vanaf 14 april konden/
moesten joden daar hun ster ophalen. In mei kwam de order dat alle Amstelveense joden (uit Nieuwer-Amstel dus) naar
Amsterdam moesten worden overgebracht. De heer Busser van de gemeente is nog langs een aantal adressen gefietst om
mensen te waarschuwen dat die order er aankwam.
Op 12 en 13 mei 1942 zijn 239 joden vanaf Randwijcklaan 13 met het treintje aan station Nieuwe Kalfjeslaan op transport
gezet naar Amsterdam. Op 29 juni 1942 waren er in Nieuwer-Amstel nog 37 joodse telefoonaansluitingen.
Die moesten worden geregistreerd. Het joodse schooltje aan de Randwijcklaan 13 sloot en Joodse Raad nam het gebouw over.
Op 1 oktober 1942 werden ook alle leden van de Joodse Raad opgepakt en gedeporteerd.
Ruim 400 joden die in 1941 in Amstelveen woonden, werden tijdens de oorlogsjaren in Nederland vervolgd.
Maar liefst 166 van hen zijn ´nooit meer teruggekomen´. Zij vonden onder mensonterende omstandigheden in
gevangenschap de dood of werden vermoord. Honderdzesenzestig mannen, vrouwen en kinderen, de jongste
was nog maar een baby van 5 maanden, de oudste 89 jaar oud. Hieronder staan hun namen en de leeftijd
waarop zij de dood vonden. De niet meer teruggekeerde joden uit Amstelveen, buren, kennissen, vriendjes en
klasgenootjes, zijn niet langer anoniem.
Hun nagedachtenis zij tot zegen.
De lijst van 166 namen (alfabetisch op achternaam).
Bron: https://www.nooitmeerteruggekomen.nl
Jacob Ailjon 32 jaar
Frieda Jacoba Ailjon-Lobatto 27 jaar
Paul Jeronimo Ailjon 1 jaar
Kurt Aschner 48 jaar
Hedwig Aschner-Guttmann 41 jaar
Michiel van Blijdestein 48 jaar
Frederika Jegeva van Blijdestein-Oudkerk 29 jaar
Betje Sientje Boas 17 jaar
Michel Abraham Boas 44 jaar
Eva Boas-Vos 43 jaar

Abraham Boas 15 jaar
Marianne Bucky-Cohn 76 jaar
Saartje Buitenkant-Wijnschenk 68 jaar
Arie Buitenkant 47 jaar
Anita Elizabeth Caffé 20 jaar
Hilda Julie Caffé 18 jaar
Leonardus Calff 49 jaar
Martha Bertha Calff-Stoppelman 52 jaar
Johan Calff 21 jaar
Alfred Calff 20 jaar
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Helene Calff 16 jaar
Arnout Elias van Dam 39 jaar
Catharina van Dam-Hendrix 37 jaar
Hans Arnout van Dam 10 jaar
Eric Arnout van Dam 8 jaar
Arnold Abraham Druijf 27 jaar
Herman Duveen 58 jaar
Berta Duveen-Weinberg 58 jaar
Amalie Marga Eigenfeld-Roosen 20 jaar
Isidore van Engers 36 jaar
Salomon van Essen 51 jaar
Hester Alexandrina van Engers-Sarluy 36 jaar
Adolf Fink 14 jaar
Emil Albert Fischer 62 jaar
Ella Fischer-Oppenheimer 54 jaar
Wolf Heinz Fischer 16 jaar
Joseph Fränkel 75 jaar
Adolf Iwan Gazan 17 jaar
Benjamin Gazan 41 jaar
Moses Gross 58 jaar
Ryfka Marjem Gross-Kasten 63 jaar
Max Gusdorf 65 jaar
Helena Gusdorf-Oppenheimer 60 jaar
Hermann Gusdorf 63 jaar
Mindel Guttmann-Bette 66 jaar
Gaston Halle 53 jaar
Arthur Heidenheim 56 jaar
Bertha Heidenheim-Berg 51 jaar
Nathan Heijmans 46 jaar
Sophie Heijmans-Philips 43 jaar
Ann Leah Heijmans 8 jaar
Joan Lucie Heijmans 4 jaar
Friederika Olga Heilbut 43 jaar
Elli Hermann 40 jaar
Jacob Hertz 82 jaar
Ernst Hertz 48 jaar
Martin Herzfeld 56 jaar
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Franziska Herta Herzstein-Markus 47 jaar
Sallie Hiegentlich 79 jaar
Feodor Hurwitz 69 jaar
Bertha Ottilie Hurwitz-Schloss 66 jaar
Ludwig Leopold Jacobson 48 jaar
Ernst Kantorowicz 52 jaar
Margarethe Paulina Kantorowicz-Prins 41 jaar
Moritz Kaufmann 41 jaar
Hans Albert Lacks 46 jaar
Hildegard Lacks-Ledermann 39 jaar
Gerd Lacks 15 jaar
Martha Leffmann-Heidenheim 69 jaar
Kurt Moritz Lenzberg 58 jaar
Ellen Marion Levita 16 jaar
Leopold Levy 71 jaar
Elisabeth Levy-Lichtenstein 72 jaar
Albert Levy 57 jaar
Franziska Levy-Bucky 48 jaar
Lore Levy 23 jaar
Renate Levy 20 jaar
Cornelia Löwenthal-Feis 64 jaar
Tony Markus-Stern 74 jaar
Betti Markus 45 jaar
Ernst Markus 42 jaar
Erna Meijer 53 jaar
Renée Mary Moscow 22 jaar
Daniel Münden 77 jaar
Rike Martha Münden-Heymann 66 jaar
Gerhard Artur Friedrich Münden 33 jaar
Hartog Mutsemaker 85 jaar
Helena Mutsemaker 54 jaar
Mietje Mutsemaker 52 jaar
Henriette Mutsemaker 52 jaar
Elisabeth Mutsemaker 43 jaar
Julius Mutsemaker 32 jaar
Simon David Neter 38 jaar
Peter Neumann 16 jaar

Fanny Oppenheimer-Falk 75 jaar
Barend Lion Paërl 53 jaar
Mietje Paërl-Hijmans 54 jaar
Lion Barend van Paërl 26 jaar
Max Joachim Philip 31 jaar
Iwan Philip 72 jaar
Louise Philip-Marcus 66 jaar
Richard Pintus 40 jaar
Lisa Sofie Pintus-Stern 35 jaar
Betty Suzanne Pintus 8 jaar
Pauline Polak-Saalfeld 55 jaar
Heinz Herbert Polak 28 jaar
Jenny Polak-Wertheim32 jaar
Mozes Poppelhouwer 62 jaar
Marianne Rosetta Poppelhouwer-Benjamins 52 jaar
Jacques Andries Poppelhouwer 26 jaar
Espérance Jeanne Suzanna Poppelhouwer 24 jaar
Sally Presburg 28 jaar
Johana Henriette Presburg-Blazer 35 jaar
Ella Preuss-Königsbacher 70 jaar
Maria Regina Prins-Loeb Stern 68 jaar
Otto Pütz 49 jaar
Esther Erna Pütz-Biedermann 55 jaar
Heinrich Pütz 85 jaar
David Elias Reich 20 jaar
Isidor Maurits Rood 49 jaar
Sara Rood-Sohlberg 52 jaar
Joseph Roosen 50 jaar
Charlotte Roosen-Stern 47 jaar
Esther Rootveld 15 jaar
Abraham Rootveld 54 jaar
Sara Rootveld-de Vries 55 jaar
Robert Rosenthal 55 jaar
Marie Margarete Rosenthal-Ganz 38 jaar
Mirjam Renate Rosenthal 18 jaar
Leiser Rudawer 59 jaar
Marjem Rudawer-Lesselbaum 53 jaar

Hildegard Rudawer 19 jaar
Joseph Sarluij 68 jaar
Rosa Rika Sarluij-van Dijk 71 jaar
Robert Schachno 53 jaar
Herbert Schlesinger 22 jaar
Emil Starkenstein 57 jaar
Syma Steinreich-Jakobowitz 82 jaar
Oskar Steinreich 59 jaar
Therese Stern-Wettendorf 73 jaar
Levie Raphael Stokvis 54 jaar
Rosa Straus 59 jaar
Julius Sussmann 18 jaar
Philip Mozes Troostwijk 51 jaar
Erna Troostwijk-Meijer 46 jaar
Bernard Verduin 23 jaar
Frits Verduin 21 jaar
Grietje Vos-Klatser 47 jaar
Werner Josef Walbaum 46 jaar
Anna Walbaum-Kaufmann 38 jaar
Gisela Walbaum 16 jaar
Klaus Siegmund Walbaum 11 jaar
Abraham Weening 39 jaar
Roza Weening-de Groot 38 jaar
Sem Weening 12 jaar
Hugo Weening 10 jaar
Joost Weening 4 jaar
Job Weening 5 maanden
Reisel Wind-Gross 34 jaar
Mindel Wind-Berglas 67 jaar
David van Witsen 68 jaar
Sara van Witsen-de Hoop 66 jaar
Nanette Wolf-Mayer 89 jaar
Irma Henriette Wolf 60 jaar
Carel Zadoks 39 jaar
Anna Zimmermann-Seligmann 66 jaar
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G. De herinneringen van Mart Benders

In het behoud van het gebouwtje aan Randwijcklaan 13 heeft één betoog van een burger bij de gemeenteraad grote
indruk gemaakt en daarmee ook misschien wellicht een doorslaggevende rol gespeeld in het behoud van het gebouw.
Op 29 november 2017 sprak Mart Benders onderstaande woorden uit voor de gemeenteraad van Amstelveen.
Mart Benders is de dochter van Johan Benders, één van de verzetshelden wiens naam op het monument bij
het Broersepark aan de Amsterdamseweg staat. Een video van haar persoonlijke verhaal staat onder de
QR-code die links staat.
Het verhaal van Mart Benders:
“Op 4 mei 2017 heb ik in het kader van 'Open Joodse Huizen en Huizen van verzet'
het verhaal van de familie Heidenheim verteld, die hier, in de Margriete van Clevelaan 10
heeft gewoond tot 1942. Zij waren uit Duitsland gevlucht voor het toenemende antisemitisme daar.
Tijdens de Duitse bezetting in 1942 moesten ze, als joden, naar Amsterdam verhuizen omdat alle
joden bij elkaar moesten gaan wonen om hun transport naar Westerbork te vergemakkelijken.
Ze waren intieme vrienden van mijn ouders en hadden hier een bloeiend sociaal leven. Hun zoon
Dieter, 17 jaar, zat op school en was lid van de roeiclub Poseidon, vader was een jurist en moeder
speelde piano, zij voelden zich in het geestelijke klimaat van Holland helemaal thuis. Mijn ouders
waren politiek zeer bewust en zagen de problemen aankomen. Mijn vader heeft Dieter na de
capitulatie op 14 mei 1940 bezworen dat hij moest vluchten en heeft voor elkaar gekregen dat Dieter
naar IJmuiden is gefietst. Daar is het hem gelukt om in een roeiboot te komen. Na 6 dagen zonder
eten, met bijna geen water en zonder kompas werd hij door een Engelse torpedojager opgepikt.

Uiteindelijk is hij in Canada terecht gekomen waar hij zijn leven heeft kunnen voortzetten en een
gezin heeft gekregen. Zij ouders verging het slechter. Hoewel mijn vader het echtpaar een
onderduikadres kon verschaffen (en deze activiteiten hebben hem later het leven gekost) wilden
zij daar geen gebruik van maken. Zij vonden zich er te joods uitzien en wilden hun gastheren niet in gevaar brengen.
Zij hebben de gang naar de gaskamers moeten maken (re-emigratie noemden de Duitsers dat) en er is geen spoor meer
van ze te vinden. Ik zal u niet vermoeien met de administratieve ellende die het hun zoon heeft gekost om de ouders officieel
doodverklaard te krijgen.
Waarom dit verhaal?
Over het leven van deze familie heb ik een uitgebreid archief. (Eventueel ter inzage.) Dit is een essentieel onderdeel van de
geschiedenis van Amstelveen. Gelukkig weten we veel van de geschiedenis door het boek van Tini Visser, maar van het joodse
leven in Amstelveen is te weinig te vinden. De verdwenen joden staan ook nergens als zodanig vermeld, alsof er niks gebeurd is.
En er IS wat gebeurd. De joodse kinderen moesten van de gewone lagere school af en er werd een joods schooltje voor
ze gesticht in het gebouwtje aan de Randwijcklaan dat nu afgebroken dreigt te worden.
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De joodse raad heeft er gezeteld toen de deportaties begonnen. Joden moesten zich daar verzamelen, het was de
Hollandse Schouwburg (ik hoop dat dit u wat zegt) maar dan in het klein. Zij werden, begeleid door Amstelveense politie en
de NSB-burgemeester, naar de halte Kalfjeslaan gebracht voor verder transport. Burgemeester Haspels weigerde dat te doen
en moest aftreden. Ik denk dat dit deel van de Amstelveense geschiedenis bij de meeste Amstelveners onbekend is.
Belangstelling voor de geschiedenis van de oorlog in Amstelveen is hier wel, maar er zijn weinig materiële herinneringen aan
die uitzonderlijke tijd, behalve de bunker.
Ik denk aan de familie Heidenheim die zo blij was dat ze hier hun toevlucht hadden gevonden en die volop deelnamen aan
het sociale leven. Op zaterdag hoefden ze maar 200 meter te lopen om naar hun kleine synagoge in de Randwijcklaan te
gaan. Dit gebouwtje is door zijn geschiedenis essentieel voor de cultuurhistorie van Amstelveen, daar weegt de prijs van een
nieuwbouwhuis niet tegenop. Er is al zo weinig over, Het beeld wordt wrang als je bedenkt dat Amstelveen de bunker, als
overblijfsel van de Duitse bezetting, wil behouden. Daar ben ik het overigens helemaal mee eens. Maar het zou een verkeerd
signaal zijn als Amstelveen de bunker koestert en het sjoeltje opoffert aan een duur woonhuis. Alsof er nooit wat gebeurd was.
Ken en gedenk uw geschiedenis.”
Vervolgens diende de oppositie op 13 december een motie in dat Randwijcklaan 13 voor Amstelveen behouden moest worden.
Zie bladzijde 268. En het tij leek te zijn gekeerd.
De schrijver van dit boek ontdekte dat er in Keulen
Stolpersteine, ook bekend als
stolpersteine
stolpersteine liggen voor Arthur en Betty Heidenheim. struikelstenen, is een project van de
In het voorjaar van 2018 bezocht Mart Benders met
Duitse kunstenaar Gunter Demnig
Amstelveen
nabestaanden van de familie Heidenheim
(foto). Het is een over geheel Europa
heeft in januari
verspreid monument voor de slachtdie Stolpersteine in Keulen.
2021 te kennen
offers van het nationaalsocialisme.
In Friesland worden deze gedenktekens stroffelstiennen genoemd, in
Vlaanderen ook wel gedenkkasseien.

gegeven geen
bezwaar meer te
hebben tegen
het plaatsen van
stolpersteine.
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H. Na de oorlog werd het wijklokaal
weer gewoon in gebruik genomen.

Na de oorlog werd het gebouw o.a. gebruikt als
kleuterschool (met een gebouwtje achter het
wijklokaal), zaal voor tafeltennis, feestzaal, locatie
voor dansles etc. Gezien het feit dat er over de
Hervormde periode van voor de oorlog en
de joodse geschiedenis weinig terug was te vinden,
lijkt men gewoon te zijn door gegaan alsof er niets
gebeurd was. De aandacht daarvoor is pas in 2017
echt tot leven gekomen.

Sinterklaas 1948
In 1966 waren er plannen om het interieur van
het gebouwtje van Warners aan de binnenkant
te moderniseren. Er waren tekeningen voor
een ruimte met een bar maar die plannen zijn
nooit gerealiseerd.
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In 1967 is een tegelwand met bijbelse taferelen in de keuken aangebracht.
Daarop staat op een tegel onderaan een duidelijke datering. De hele tegelwand
zit nog steeds in de keuken. Vermoedelijk ook omdat het gebouwtje ook nog
steeds werd gebruikt voor bijbelklassen. Het is opvallend dat de decoratie op die
daterings-tegel iets weg lijkt te hebben
van de decoratie die ooit bovenop
de schoorsteen zat.

Tussen 1974 en 1982 werd het gebouwtje gebruikt als kantoor
voor de administratie van de Hervormde kerk. Tastbaar bewijs
daarvan zijn personeelsadvertenties die als reageeradres
Randwijcklaan13 in Amstelveen vermelden.
Op 17 maart 1984 staat in
het Parool 80 m2 kantoorruimte te huur aangeboden
op Randwijcklaan 13 in
Amstelveen.
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Els Lelijveld-Arens huurde vanaf 16 juli 1984 het oude
wijkgebouwtje van de Hervormde gemeente voor haar
praktijk voor podotherapie. In die tijd werd ook
onderstaand schilderij gemaakt.

Vanaf 1 oktober 1987 tot 1 februari 1999 werkte
Els Lelijveld-Arens samen met Tieneke ten Kroode.
Tieneke ten Kroode zette de praktijk vanaf
1 februari 1999 voort met Petra Wolthuis.
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Op 1 januari 2003 wordt Randwijcklaan 13 voor de OZB in de categorie 'niet-woningen' getaxeerd op € 139.000.
Op 27 november 2003 taxeert makelaar Brockhoff het pand op een verkoopwaarde tussen de € 240.000 (onverhuurd)
en € 200.000 (verhuurd) met een jaarlijkse huurwaarde van € 21.000 .
Petra (Petronella Maria Antonia) Wolthuis koopt op 28 december 2009 het pand van de Hervormde kerk.
De prijs was € 290.000 voor een oppervlakte 3 are en 15 centiare.
Begin oktober 2017 wordt via Funda voor € 1.450.000 een nog te bouwen pand aangeboden op de locatie
waar het oude gebouwtje van Warners gelukkig nu nog steeds staat.
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I. Nieuwbouwplannen stuiten op verzet.
De schrijver van dit boek schreef desgevraagd op 9 oktober 2017 een brief naar de wethouders Raat en Bot. Arjé Pappie,
Yuri Colman en Wim Born deden de dag daarna hetzelfde. Op 30 oktober heeft ondergetekende een telefoongesprek met
wethouder Raat die inmiddels in het gebouwtje is geweest (de deur
stond open). Raat neemt de zaak serieus op. Maar er is geen
sloopvergunning nodig omdat het (nog) geen monument betreft.
Er moet nog wel een omgevingsvergunning worden verleend.
Een groep mensen die later bekend werd als 'De Sjoelgroep', komt
in opstand tegen de sloopplannen. Herbert Raat neemt de protesten
vanaf het eerste moment serieus.
De sloop was weliswaar gepubliceerd in
het Amstelveens Weekblad, maar voor de
sloop was geen vergunning nodig omdat
het hier geen monument betrof. Omdat er
echter door de gemeente nog geen
omgevingsvergunning is afgegeven, zijn er
nog wel mogelijkheden om het pand te
redden. Lokale media reageren snel.
Op 1 november 2017 wordt in het
Amstelveens Weekblad aandacht aan de
kwestie besteed. RTVAmstelveen interviewt
op 6 november wijkbewoners Wim Born en
Yuri Colman.
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Mart Benders houdt op 29 november een
goed onderbouwd betoog voor de
gemeenteraad en pleit voor behoud van het
door Warners ontworpen gebouwtje aan
Randwijcklaan 13. Zie bladzijde 260.
Op 13 december 2017 wordt een motie
ingediend door: Ferry van Groeningen
(CDA), Martin Kortekaas (Groen Links),
Patrick Adriaans (SP), Bert de Pijper (CU)
en Cor Spinhoven (Lijst Spinhoven).
Men benadrukt het belang om het gebouw
aan de Randwijcklaan 13 te behouden.
De tekst van die motie staat op de volgende
bladzijde.
Op 19 december 2017 stuurt de Vereniging
Historisch Amstelveen een brief naar
wethouder Raat met het verzoek
om Randwijcklaan 13 op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen. “Wij verzoeken
u om dit gebouw op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen vanwege de
(cultuur)historische waarde van het gebouw
als voorbeeld van de Amsterdamse School
in Amstelveen en vanwege de betekenis
voor de geschiedenis van de Amstelveense
joodse gemeenschap en de Tweede
Wereldoorlog”.
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Op 13 december 2017 wordt door de oppositie een motie ingediend in de gemeenteraad van Amstelveen.
MOTIE Onderzoek Randwijcklaan 13

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 13 december 2017.
De Raad,
- Overwegende:
- Het karakteristieke houten gebouw Randwijcklaan 13, gebouwd in opdracht van de Nederlands Hervormde Kerk in 1932
en in 1938 ingewijd als synagoge en tot 1942 in gebruik als Joodse school, door herontwikkeling verloren dreigt te gaan.
Het gebouw naar een ontwerp van architect Philip Warners en op basis van de Amsterdamse schoolstijl is gebouwd.
Deze architect was medeverantwoordelijk voor het stedenbouwkundige plan van tuindorp Randwijck.
- Het College in haar brief d.d. 13 november 2017 aangeeft onderzoek te zullen doen naar de lokale historische waarde
van het gebouw.
- Dat de Bunker aan de Wolfert van Borsselenweg (ook wel Paulusbunker genoemd) conform gerechtelijke uitspraak
d.d. 7 november 2017 een gemeentelijk monument mag blijven,
- De Raad kaders heeft gesteld voor een invulling op educatieve basis,
- De Raad reeds 150.000 euro heeft gereserveerd voor bouwkundig herstel,
- De Raad nog in afwachting is van nadere voorstellen vanuit College en over de definitieve invulling haar instemming moet geven,
- De Raad opdracht heeft gegeven de directe (woon)omgeving) te betrekken bij de verdere invulling tot educatief ontmoetingscentrum.
verzoekt het College:
In haar onderzoek naar de lokale historische waarde van Randwijcklaan 13 de rol mee te nemen die het gebouw kan spelen
(als alternatief) hetzij als alternatief, hetzij als aanvulling voor de educatieve invulling van de Paulusbunker aan de Wolfert van Borsselenweg.
Door:
- In overleg met de huidige eigenaar, geheel of gedeeltelijk behoud van het gebouw aan de Randwijcklaan 13 met herplaatsing
op een andere locatie, te onderzoeken,
- De herplaatsing, gelet op de lokale historie, bij voorkeur in de wijk Randwijck en in overleg met de omgeving te realiseren,
Terugkoppeling naar de Raad te verzorgen inzake mogelijkheden en financiële gevolgen, rekening houdend met de reeds gereserveerde
150.000 euro voor de Bunker aan de Wolfert van Borsselenweg.
En deze terugkoppeling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk april 2018, aan de raad te verstrekken.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Ferry van Groeningen Martin Kortekaas
CDA
GroenLinks
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Patrick Adriaans
SP

Bert de Pijper
CU

Cor Spinhoven
Lijst Spinhoven

Op 14 februari 2018 neemt de gemeenteraad van
Amstelveen het besluit om het pand te kopen.

J. Voor het eerst open op 4 mei 2018.

Op 4 mei 2018 vindt de eerste 'informele' opening plaats is het Warnersgebouwtje.
Mart Benders en wethouder Raat spreken. Mart leest het gedicht van Willem
Wilmink voor en steekt symbolisch een kaarsje aan
dat eeuwig moet branden. De leden van de sjoelgroep
ontsteken ook een kaarsje. Anneke Bulk van de
Vereniging Historisch Amstelveen geeft een presentatie
over de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen.

RTV Amstelveen verzorgt
een live tv-uitzending vanuit
de tuin Randwijcklaan 13.
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Half augustus 2018 krijgt
Randwijcklaan 13 officieel
de status van gemeentelijk
monument.

K. Open Monumentendagen september 2018.
Op 8 en 9 september 2018: het pand is toegankelijk in het kader van
de Open Monumentendagen. Het was twee dagen een vrije inloop waarbij
bezoekers drie exposities konden bekijken: de historie van het gebouw,
Warners in Amstelveen en
Amsterdam en Randwijck
vroeger en nu.
Er was tevens een wijkwandeling opgezet waarvan ook een
een boekje
is gemaakt dat
u via onderstaande
QR-code kunt
downloaden.

QR-code
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Bezoekers konden een boodschap achterlaten op een prikbord.
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L. Opening op 4 december 2019.
Op 4 december 2019 wordt Randwijcklaan 13, na een kleine verbouwing, in zijn nieuwe status officieel geopend.
Wethouder Raat en Philip Jan Warners (inderdaad een kleinzoon van Philip Anne Warners) onthulden een plaquette. Hieronder ziet
u Philip poseren bij de oorspronkelijke blauwdruk van het wijklokaal
aan Randwijcklaan 13 die zijn grootvader in 1931 ontwierp voor de
Nederduitsch
Hervormde
Gemeente.

Het beheer van het gebouw is vanaf nu in
handen van Heem locaties. Een organisatie
die in samenwerking met de gemeente kleine
vrijstaande locaties beheert en verhuurt voor
vergaderingen en andere bijenkomsten.
Op de foto rechts v.l.n.r. : Philip Warners met
Edwin van der Laan en Dimphy Jonkers
van Heem locaties. Rechtsachter staat Paul
Paris, die het verhaal schreef in Amstel Mare
dat u op bladzijde 223 heeft kunnen lezen.
Als u Randwijklaan 13 een keer wilt huren,
kijk dan op www.heemlocaties.nl .
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M. De toekomst van
Randwijcklaan 13.

De binnenruimte van Randwijcklaan
13 biedt vele mogelijkheden voor
gebruik. Volgens ondergetekende
zou het misschien een goed idee zijn
om de grote ruimte weer zijn
oorspronkelijke omvang te geven.
Maar daar is voorlopig helaas geen
budget voor.

Het is misschien ook een leuke
gedachte om in retraite te gaan in
hert inmiddels gebouwde tuinhuisje,
hoewel dat vermoedelijk is bestemd
voor opslag van tuinmeubels e.d.
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Inmiddels heeft Museum zonder Muren, in opdracht van de gemeente een historische route uitgezet waarvan ook een bord bij
Randwijcklaan 13 staat. Na Randwijcklaan 13 werd ook de Zenith garage van de sloophamer gered. Cultureel erfgoed krijgt
weer volop aandacht in Amstelveen!

De groep mensen die zich
hebben ingezet voor het
behoud van Randwijcklaan 13,
staat symbool voor de
hernieuwde aandacht
van de gemeente
Amstelveen voor cultureel
erfgoed. Herbert Raat gaf
ze de geuzennaam
‘De Sjoelgroep'.
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De Sjoelgroep

Achterste rij staand vanaf links: Paul Paris, Tine Smink, Femke Lobach, Dolf van den Bos (geen lid van de sjoelgroep maar wel
ondersteunend actief), Wim Born, Yuri Colman, Annemieke Brouwer-van de Wetering en Arjé Pappie.
Voorste rij vanaf links: Anneke Bulk, Edu Dumasy, Corinne Sieger, Mart Benders en Daniël Metz.
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