Je maintiendrai
Wat betekent dat eigenlijk “ je maintiendrai” ? Wat is dat “gefusilleerd”?
Waren er ook joodse mensen in Duivendrecht in de Tweede Wereldoorlog
ondergedoken? Zijn die opgepakt? Vol vragen waren de leerlingen toen zij bij het
oorlogsmonumentje in Duivendrecht stonden.
De leerlingen van groep 7 van de A.Bekemaschool maken een krant over de Tweede
Wereldoorlog. Een groep van vijf meisjes is aan de slag gegaan en zij verzamelen informatie
over die periode in de geschiedenis. In zorgcentrum ’t Reijgersbosch hebben zij bewoners die
jong waren tijdens die oorlog geïnterviewd. “Er was zelfs een mijnheer van 99 jaar die ook de
Eerste Wereldoorlog nog meegemaakt heeft!” vertellen zij vol enthousiasme.
De leerlingen merkten wel dat sommige oudere mensen het heel lastig vonden om over die
nare oorlogstijd te praten en te vertellen.
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Zij maken een krant over de Tweede Wereldoorlog
en wilden van de Stichting Oud-Duivendrecht
informatie over het gedenkteken en de mensen die daar vermeld staan.

De onderzoeksters wilden vandaag van de Stichting Oud-Duivendrecht van alles weten over
mensen waarvan de namen op het monument vermeld staan. En gelukkig is dat bekend.
Omdat zijn zus en broer veel verteld hebben over het verzetswerk van Jan Bakker en over zijn
verschrikkelijke dood in het concentratiekamp Vught kan dit verhaal van een van de namen
die gebeiteld staan doorverteld worden. Dat het monument er gekomen is omdat dorpsgenoten
huis aan huis geld opgehaald hebben, vonden de leerlingen heel goed. Zij kijken er van op dat
het monumentje al zo oud is. Geplaatst op 4 mei 1950, maar wel op een andere plek.
Helemaal vooraan aan de Rijksstraatweg 1-3, in een plantsoen dat er nu niet meer is. In 1970
kreeg het monument een nieuwe plaats op het Waddenland dat toen in aanbouw was. Het
Dorpsplein met het Dorpshuis en de winkels waren er nog niet eens.
De Duivendrechtse mannen die hun leven gaven voor de vrijheid lieten hun ouders en familie
diepbedroefd achter. Henriëtte Abbink moest zonder vader verder leven….
Elk jaar op 4 mei worden in het hele land en ook in onze gemeente de slachtoffers van die
oorlog en alle mensen die sindsdien slachtoffer werden van conflicten in oorlogsgebieden
herdacht. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft “Vrijheid dat spreek je af” voor 2013 als
thema gekozen. De afspraken van 1945 zijn in twee generaties uitgegroeid tot gekoesterde
waarden. Er zijn altijd goede afspraken nodig om oorlog te voorkomen. Het 4 mei comité in
Duivendrecht stelt elk jaar een programma samen rond de dodenherdenking, gevolgd door een
kranslegging bij het monument. Dit jaar met medewerking van de leerlingen van de
A.Bekemaschool.
Eind april verzorgt de Stichting Oud-Duivendrecht voor de leerlingen die zo goed aan hun
krant werken een wandeling door de Kloosterstraat om te vertellen wie daar verborgen
werden gehouden in de Tweede Wereldoorlog en hoe dat verder ging.
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