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Introductie

Introductie

De bezetting van Nederland gedurende de Tweede 
Wereldoorlog is een onderwerp waar veel boeken over zijn 
geschreven. Neem als voorbeeld het levenswerk van L. de 
Jong (Jong, 1969-1988); ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog’, geschreven tussen 1969 en 1988. 
Deze boekenreeks beschrijft tot in detail wat er gebeurde 
in Nederland gebeurde tussen 1940 en 1945. Verscheidene 
elementen komen in boeken als deze naar voren, zoals het 
verzet, de wetgeving, de Jodenvervolging en het onderduiken. 
Maar wat een dergelijk boek mist, is het in kaart brengen van 
deze verhalen. Het is een omschrijving, ondersteund door 
foto’s. Maar er is niet in kaart gebracht wat de verandering 
van de toegankelijke ruimte voor Joodse inwoners van 
Nederland was gedurende de bezetting van 1940 tot 1945. 

Dit essay onderzoekt de bewegingsvrijheid van de Joodse 
gemeenschap in Amsterdam ten gevolge van de Duitse 
bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog. Wat waren 
de ruimtelijke gevolgen van maatregelen, die door de Duitse 
bezetters werden getroffen ten behoeve van de ruimtelijke 
segregatie van Joden in Amsterdam?

Allereerst wordt de vooroorlogse situatie van Joods 
Amsterdam beschreven. Dit is het zogenaamde ‘nulpunt’. Met 
deze situatie als uitgangspunt, kan de verandering worden 
beschreven en in kaart worden gebracht. Dit zal uiteindelijk 
leiden tot een antwoord op de onderzoeksvraag. In het 
onderzoek zijn wetten, die te maken hebben met de ruimtelijke 
veranderingen van Amsterdam, vanuit het Joods perspectief 
behandeld.	Hiermee	is	niet	per	definitie	vastgesteld	dat	deze	
wetten alleen invloed hadden op de bewegingsvrijheid van de 
Joden in Amsterdam. De wetten die naar voren komen in het 
onderzoek zijn een klein deel van het gehele scala aan wetten 

dat is ingevoerd gedurende de jaren 1940-1945. Gedurende 
het onderzoek zijn de wetten met grote ruimtelijke invloed 
geselecteerd om zo de ruimtelijke segregatie van Joden in 
Amsterdam in kaart te brengen.
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Joods Amsterdam voor de oorlog

De Joodse gemeenschap kent een geschiedenis vol vervolging 
en onderdrukking, ook in Amsterdam (Stoutenbeek en 
Vigeveno, 1998). Toch hebben Amsterdamse Joden meer 
rechten in de honderd jaar voor de oorlog dan de Joden in 
andere Europese landen. “Krachtens de bepaling van de 
Unie van Utrecht werden zij [de joden] niet vervolgd, en in 
de bescherming van leven en have kenden de Nederlandse 
wetten geen onderscheid tussen Joden en Christenen” 
aldus dr. M. E. Bolle (Wijnberg, 1967). In andere Europese 
landen was van zo een inpassing in de samenleving nog geen 
sprake. Het leven van de Amsterdamse Joden was echter 
nog niet rooskleurig; “[…] gezien het feit dat zij noch tot de 
kleinhandel, noch tot de ambachten werden toegelaten […]” 
(Wijnberg, 1967). 

Aan het einde van de 19e eeuw is er veel veranderd voor 
de Joodse gemeenschap in Amsterdam. In 1894 werd de 
Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) 
opgericht. Eén van de oprichters van deze bond was Henri 
Polak, een Joodse man die in de jaren dat hij in Londen 
gewoond had in aanraking was gekomen met het principe 
van vakbonden (Joods Monument, 2014a). Maar liefst 30% 
van de Joodse mannen in Amsterdam was destijds werkzaam 
in deze sector (Joods Monument, 2014a). Gezien het feit dat 
er 60.000 Amsterdamse Joden waren op dit moment, waren 
er dus ongeveer 20.000 Joden werkzaam in deze branche. 
Het was dus niet zo vreemd dat één van de oprichters van 
de Diamantbewerkersbond Joods was. Echter, de ANDB 
was geen Joodse vakbond en het is dan ook een misvatting 
om te denken dat deze bond zich uitsluitend inzette voor 
de Joodse Amsterdammers (Wijnberg, 1967).  Via het 
ANDB kwamen veel Joodse diamantbewerkers terecht bij 
de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), één van 

de voorlopers van de Partij van de Arbeid (PvdA). Omdat 
zo een groot deel van de Joodse gemeenschap werkzaam 
was in de diamantverwerking kwamen, via deze Joodse 
diamantverwerkers, veel andere Joden ook in aanraking met 
het socialisme. De sterk groeiende socialistische denkwijze 
is een belangrijk onderdeel geweest in de assimilatie van de 
Joodse gemeenschap in Amsterdam. Er kan gesteld worden 
dat met de oprichting van de ANDB de volledige integratie 
van Joden pas echt begonnen was (Wijnberg, 1967).

Toch lijkt volledige integratie van de Joden in Amsterdam 
uit te blijven, stelt dr. Wijnberg. Aldus dr. Wijnberg is het 
zo dat gedurende de bezetting en onderdrukking van de 
Joodse gemeenschap “[…] niet alleen het Joodse proletariaat 
tot 1940 in hoofdzaak geconcentreerd bleef in bepaalde 
wijken zoals de oude Jodenbuurt, de Transvaalbuurt en de 
Swammerdamstraat en omgeving, ook de kleine en grotere 
bourgeoisie had haar buurten in Zuid. In West, Noord 
en Westelijk Centrum woonden slechts kleine aantallen 
Joden.” (Wijnberg, 1967). Kaart 0 brengt laat zien waar de 
drie wijken waar de meeste Joden woonden in Amsterdam 
waren.	 Naast	 deze	 geografische	 concentratie	 bleef	 er	 ook	
een	 demografische	 concentratie	 van	 Joden	 in	 Amsterdam;	
“Verder was er een concentratie in bepaalde beroepstakken 
(textiel, diamant, juweliers, straathandel) en zelfs in zekere 
uitgaanscentra: van restaurant Schiller tot bepaalde 
concertseries.” (Wijnberg, 1967). 

Bij deze uitspraak van dr. Wijnberg kunnen echter 
vraagtekens gezet worden. Inderdaad, 80% van de bewoners 
van de Transvaalbuurt was van Joodse afkomst. Maar de 
buurt had geen eigen synagoge en ook verder geen Joods 
karakter. “Vrijwel zonder uitzondering waren de bewoners 
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[van Transvaalbuurt] aangesloten bij de SDAP, de voorloper 
van de PvdA. De buurt  was dus vooral socialistisch en werd 
gezien als een rood bolwerk.” (Joods Amsterdam, 2014b). 
Dit	 duid	niet	 per	 definitie	 op	 een	 slechte	 integratie	 van	de	
Amsterdamse Joden. Voor hetzelfde geld wijst dit juist op een 
concentratie van socialisten. Voor de Rivierenbuurt, ook vaak 
genoemd als een Joodse wijk (Joods Amsterdam, 2014a), kan 
de hoeveelheid Joden ook anders verklaard worden. In deze 
wijk woonden inderdaad vooral Joden, met het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog woonden hier maar liefst 
40% van alle Amsterdamse Joden. Wederom kan gevraagd 
worden of dit komt door slechte integratie of dat hier een 
andere verklaring voor is. De geschiedenis laat wel degelijk 
een goede verklaring zien voor deze concentratie Joden in 
het zuiden van de Nederlandse hoofdstad. Het is namelijk zo 
dat na de kristalnacht in Duitsland, van 9 op 10 november 
1938, veel Duitse Joden op de vlucht gingen naar Nederland 
(Wittebrugpark, 2011). En door de economische crisis in het 
begin van de jaren dertig van de 19e eeuw stonden nog veel 
woningen in de nieuwbouwwijk Rivierenbuurt in het zuiden 
van Amsterdam leeg. Hier trokken na de kristalnacht veel 
Duitse Joden in. Zo ook de familie van Anne Frank (Joods 
Amsterdam, 2014c). Deze wijk werd dus een Joodse wijk, 
omdat hier leegstand was en er ‘toevallig’ veel Joden opzoek 
naar huisvesting waren en de Rivierenbuurt ‘toevallig’ te 
maken had met grote leegstand.

Een artikel voor de website Joods Leven schetst een beeld 
van het Joodse leven in het algemeen (Joods Leven, 2014). 
Daar moet wel bij genoemd worden dat dit beeld erg 
gegeneraliseerd is en dat er kritisch gekeken moet worden 
naar de situatie die geschetst wordt. In het artikel wordt 
gesteld dat naast de synagoge er nog twee andere belangrijke 

elementen in het Joodse leven zijn, namelijk het huis en de 
markt. De synagoge dient het geloof, het huis ter verzorging 
en op de markt speelt het sociale leven zich af (Joods Leven, 
2014). Met de overige kennis, van onder andere Joods 
Amsterdam en dr. Wijnberg, kan echter gesteld worden 
dat het vooroorlogse leven van de Amsterdamse Joden 
veel meer was. Zij kwamen in de vorm van het ANDB op 
voor arbeidersgroeperingen en via de SDAP voor de lagere 
sociale klasse. Deze elementen die kenmerkend zijn voor het 
begin van de 20e eeuw in Amsterdam hebben niets met het 
Jodendom te maken en toch waren er grote groepen Joden 
bij betrokken. Sommigen hadden zelfs het voortouw in deze 
politieke ontwikkelingen in Amsterdam. Tegen het begin van 
de Tweede Wereldoorlog waren de Amsterdamse Joden wel 
degelijk geïntegreerd en speelde een belangrijke rol in de 
politiek.
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De bezetting

De bezetting

“In de nacht van 9 op 10 mei 1940 overschreed het Duitse 
leger de Nederlandse grens. Dit feit, een nieuwe periode in 
de geschiedenis van ons volk inluidend, betekende zeker ook 
een wending in de geschiedenis van de Nederlandse Joden.” 
(Presser, 1985) Al snel zal blijken dat Nazi-Duitsland bezig is 
met het opleggen van verboden voor de Joden in Nederland. 
De uiteindelijke impact hiervan is echter nog niet direct 
duidelijk. Voor de niet Joodse inwoners van Amsterdam lijkt 
het leven door te gaan, ondanks dat Amsterdamse Joden al 
snel wegvallen in bepaalde beroepsgebieden. Zo word op 1 
juli, anderhalve maand na het begin van de bezetting, een wet 
ingevoerd die stelt dat Joden per direct de luchtbescherming 
moesten verlaten (Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). 
Deze maatregel had haar beperkte invloed op de ruimtelijke 
segregatie van Joden in Amsterdam. Net zoals het verbod 
op ritueel slachten dat van kracht ging op 31 juli 1940 
(Verzetsmuseum Amsterdam, 2014) en het verbod voor Joden 
om ambtelijke functies te beoefenen, dat werd ingevoerd 
op 6 september 1940 (Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). 
Maatregelen, of beter gezegd verboden, als deze zullen nog 
gedurende de hele bezettingsperiode ingevoerd worden en 
hebben een grote impact gehad op het sociale leven van de 
Amsterdamse Joden. Echter, de ruimtelijke segregatie leek 
in de eerste maanden van de oorlog uit te blijven. Omdat dit 
essay de ruimtelijke veranderingen van Joods Amsterdam 
onderzoekt zullen verdere maatregelen als hierboven niet 
benoemd worden. Wel is belangrijk om bewust te zijn van 
het feit dat gedurende de bezetting niet alleen maatregelen 
ten behoeve van de ruimtelijke segregatie werden ingevoerd, 
maar dat er veel meer wetten ten behoeven van de sociale 
segregatie zijn ingevoerd. Net zoals het verbod op ritueel 
slachten bijvoorbeeld. Een volledige lijst van ingevoerde 
wetten is terug te vinden op de website van het Verzetsmuseum 

in Amsterdam (Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). 

Eén week na het verbod voor Joden om ambtelijke functies te 
beoefenen, die op 6 september 1940 in werking werd gesteld, 
werd er een wet ingevoerd met ruimtelijke segregatie als 
doel. Vanaf 14 september 1940 was het voor Joden verboden 
markten, parken en gebouwen met een publieke functie te 
betreden (Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). Als alternatief 
werden er speciale Joodse markten geopend. Bij de publieke 
gebouwen horen alle publieke gebouwen en hierbij moet 
dus niet alleen gedacht worden aan winkels, sportcentra en 
musea. Maar zeker ook aan cafés, restaurants, kerken en zelfs 
parken (Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). Kaart 1 laat zien 
wat er met de bewegingsvrijheid van Joden gebeurde door 
het invoeren van deze wet. Om de veranderingen die deze 
wet had op de ruimtelijke segregatie in kaart te brengen is 
gebruik gemaakt van het boek ‘De bezette stad’ van Bianca 
Stigter (Stigter, 2005) en de website van Joods Monument 
(Joods Monument, 2014b). In haar boek beschrijft Stigter 
niet alleen gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, maar 
brengt zij onder andere ook onderduikadressen, bezette 
gebouwen en een aantal publieke gebouwen in kaart (Stigter, 
2005). De parken en markten die in kaart zijn gebracht zijn 
de daadwerkelijk afgesloten delen voor Joden. De publieke 
gebouwen die zijn aangegeven als ‘verboden voor Joden’ 
zijn een indicatie. Omdat niet valt te achterhalen waar 
bijvoorbeeld cafés, restaurants, winkels, bioscopen etc.  ten 
tijden van het invoeren van deze wet zaten. De kaart laat wel 
zien dat de meeste gebouwen die afgesloten werden in het 
centrum stonden. Het afsluiten van markten en publieke 
gebouwen lijkt een kleine invloed te hebben op de ruimtelijke 
segregatie van de Amsterdamse Joden. Maar door het verbod 
te plaatsen in de omschrijving van het Joodse bestaan van dr. 

Figure 4.3.1 view 2
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Figure 4.3.2 view 2

Wijnberg ten tijden van de oorlog (Wijnberg, 1967) kunnen 
ook andere conclusies getrokken worden. Zo beschreef hij 
dat één van de vier veel voorkomende beroepen onder de 
Joodse gemeenschap straatverkoper is (Wijnberg, 1967). 
Wanneer niet Joden en Joden van elkaar gescheiden 
worden, als het gaat om straathandel, en maar 10% van de 
Amsterdammers Joods is, is het in te denken dat er minder 
Joodse straatverkopers nodig zijn. Waar zij eerst geheel 
Amsterdam konden dienen, kunnen zij nu nog alleen de 
Joodse gemeenschap dienen. Dit zou dus betekenen dat niet 
alleen een groot deel van de markten niet meer toegankelijk 
was voor de Amsterdamse Joden, maar dat er ook Joden 
werkloos zouden raken (Diplomatie van de vervolging, 2014). 
De ruimtelijke segregatie van Amsterdamse Joden was vanaf 
dit moment begonnen en zou in hoog tempo doorgaan. 

Op 12 februari 1941 werd de Jodenhoek (een deel van de 
oude Jodenbuurt) volledig afgesloten (Verzetsmuseum 
Amsterdam, 2014). Vanaf dit moment zou Amsterdam een 
Joodse getto kennen. Een wijk waar Joden niet meer in of 
uit konden zonder de juiste papieren. Deze papieren konden 
eigenlijk alleen via het verzet geregeld worden (Elias, 2003). 
Als deze maatregel zou blijven tot het eind van de oorlog 
zou dit mogelijk de meeste invloed gehad hebben op de 
ruimtelijke segregatie van de Amsterdamse Joden. Echter, 
na enkele dagen werd de getto opgeven en kregen de Joden 
die in de Jodenhoek woonachtig waren weer de mogelijkheid 
de Jodenhoek te verlaten om zich te voorzien van hun 
dagelijkse levensbehoefte (Verzetsmuseum Amsterdam, 
2014). Vanwege de korte duur van deze maatregel is de 
uiteindelijke invloed op de ruimtelijke segregatie nihil. 
Op 6 mei daarentegen, krijgt de segregatie van Joden een 
naambord. Verschillende straten in de drie Joodse wijken, 

de oude Jodenbuurt, de Transvaalbuurt en de Rivierenbuurt 
(Stigter, 2005), worden bestempeld als ‘Joodse straten’ 
(Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). Buiten het feit dat er 
borden worden neergezet om dit aan te geven veranderd er 
hierdoor ruimtelijk niets voor de Joodse Amsterdammers. 

Wanneer de bezetting ruim een jaar aanhoud (vanaf 4 juni 
1941) wordt het openbaarvervoer voor Joden verboden 
(Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). Zo beschrijft het 
Verzetsmuseum Amsterdam dat door deze maatregel 
de “Bewegingsvrijheid voor Joden wordt beperkt.” 
(Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). Kaart 2 laat zien dat 
deze maatregel de omvang van het gebied waar Joden kunnen 
komen drastisch veranderd. Van het één op het andere 
moment is het voor Joden niet meer mogelijk de stad te 
verlaten. Ondanks dat er geen hekken om Amsterdam staan 
zit de Joodse gemeenschap opgesloten in de Nederlandse 
hoofdstad (Glas, 2008). Zo omschrijft Glas dat op dat 
moment 38% van de Nederlandse Joden in de Rivierenbuurt 
woont, 30% in de Transvaalbuurt, 23% in de oude 
Jodenbuurt en maar 9% op andere plaatsen (Glas, 2008). 
Deze	geografische	spreiding,	of	eigenlijk	het	ontbreken	aan	
een echte spreiding waren mede de oorzaak dat gedurende 
1941 de bezetters, in samenwerking met de Nederlandse 
politie, de Amsterdamse Joden langzaam verplichte in deze 
drie wijken te blijven (Jong, 1969-1988). Gedurende dit jaar 
verschenen dan ook bij de paar ingangen die deze wijken 
hadden de borden ‘Judenviertel’, oftewel; ‘Jodenbuurt’ (Glas, 
2008). Met deze concentratie van Joden, die plaatsvond 
onder sterke begeleiding van de bezetter, ontstond een 
situatie zoals weergegeven in kaart 3. Tot op de dag van 
vandaag hebben deze drie wijken een ruimtelijk afgesloten 
karakter. Transvaalbuurt wordt omringt door water en een 

Meaning of color
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Figure 4.3.3 joodse wijken
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spoorbaan, de oude Jodenbuurt door voornamelijk water, en 
de Rivierenbuurt door water en groen. Deze ligging zorgde 
ervoor dat er weinig mogelijkheden waren om de wijk te 
betreden of verlaten. Hierdoor was het voor de bezetter 
vrij eenvoudig te controleren of Joden de wijk probeerde te 
verlaten. Ondanks dat de drie wijken, zoals weergegeven in 
de kaart, niet waren afgesloten van de rest van Amsterdam 
door middel van een hekwerk of een muur, werkte dit in de 
praktijk wel degelijk zo. Nu was de ruimtelijke segregatie 
van de Joden niet meer te ontkennen en de omvang van 
het Joodse Amsterdam drastisch gekrompen. Het gehele 
Joodse leven moest zich vanaf dit moment afspelen binnen 
de onzichtbare muren rond deze wijken. 

Het verbod om markten en publieke gebouwen te betreden, 
het verbod op het gebruik van openbaarvervoer en het 
concentreren van de Joodse gemeenschap op drie plaatsen 
in Amsterdam, zijn voorbeelden van maatregelen die een 
zeer directe en duidelijke invloed hebben op de ruimtelijke 
segregatie. Deze zijn dan ook duidelijk in kaart te brengen 
(zie kaarten 1, 2 en 3). Een maatregel die moeilijk in kaart 
te brengen is, maar die wel degelijk een grote invloed heeft 
gehad op de ruimtelijke segregatie van Joden is het invoeren 
van het verplicht dragen van een Jodenster vanaf 3 mei 1942 
(Verzetsmuseum Amsterdam, 2014). De Jodenster was een 
gele David ster met het woord ‘Jood’ erop. Alle Joden diende 
deze ster ten alle tijden zichtbaar op de kledij te dragen. Ook 
wanneer zij een jas aan hadden (Jong, 1969-1988). Deze 
ster op zichzelf verbood Joden niet op bepaalde plekken te 
komen en had daarmee op het eerste oog geen invloed op 
de ruimtelijke segregatie van de Amsterdamse Joden. Maar 
wat deed de Jodenster dan wel? Door deze ster op de kleding 
van de Joden was altijd zichtbaar wie Joods was en wie niet. 

Het was voor de bezetter dus niet meer nodig om iemand om 
legitimatie te vragen om te controleren of diegene Joods was. 
En precies dit zorgde ervoor dat het dragen van de Jodenster 
van zeer grote invloed was om de ruimtelijke segregatie van de 
Amsterdamse Joden.  Zij konden zich niet meer verplaatsen 
door Amsterdam, of zelfs door de drie ‘Jodenbuurten’ zonder 
dat zij herkenbaar waren als Jood. 

Nu de bewegingsvrijheid van de Amsterdamse Joden sterk 
was afgenomen en de Joden geconcentreerd in Amsterdam 
leefden. Werd het voor de bezetter goed mogelijk om 
Joden te deporteren via Westerbork naar werkkampen in 
Oost-Europa. Later zouden zij gedeporteerd worden naar 
vernietigingskampen (Wittebrugpark, 2011). De ruimtelijke 
segregatie die had plaatsgevonden in Amsterdam maakte 
het voor Nazi-Duitsland mogelijk om te starten met een 
grootschalige massamoord op een gehele bevolkingsgroep. 
Uiteindelijk zal dan ook maar 20% van de Amsterdamse 
Joden de oorlog overleven (Wittebrugpark, 2011). 
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Figure 4.3.4 view 6

Ondanks de beangstigende ruimtelijke verandering die de 
kaarten 1, 2 en 3 inzichtelijk maken hield het krimpen van 
de bewegingsvrijheid niet op. Op 30 juni 1942 werd er voor 
Joodse mensen een avondklok ingesteld (Verzetsmuseum 
Amsterdam, 2014).  Dit hield in dat zij tussen 20.00 uur 
en 06.00 uur binnen in hun huis moesten zijn. Kaart 4 
laat zien wat dit doet met de bewegingsvrijheid. Waar de 
Joodse gemeenschap zo een belangrijk onderdeel was van 
de Amsterdamse samenleving vlak voor de oorlog, zijn het 
nu nog maar een aantal woningen op drie verschillende 
plaatsen. Het gevolg was niet alleen dat de dagen korter 
en de toegankelijke ruimte kleiner werden, maar vooral 
dat de deportatie van Joden makkelijker werd. Doordat 
nu nauwkeurig kon worden vastgesteld waar de Joden 
gedurende de nacht waren was het eenvoudig om razzia’s te 
plannen. Vanaf dit moment werden vanuit deze drie wijken 
grote getalen Joden per trein gedeporteerd (Wittebrugpark, 
2011). 

Terwijl de bezetter maatregelen bleef treffen ten behoeve 
van zowel de ruimtelijke als sociale segregatie van de Joodse 
gemeenschap begonnen steeds meer Joden zich te verstoppen 
voor het Duitse regime (Presser, 1985). Vanaf welk moment 
Joden op grotere schaal begonnen met onderduiken is niet 
bekend. Er zijn wel verhalen bekend waarin er al Joden 
aan het begin van de oorlog onderdoken (Elias, 2003). 
Kaart 5 laat zien hoe het Amsterdam er tegen het eind van 
de oorlog uit moet hebben gezien. Deze aangegeven witte 
stippen zijn schuilplaatsen, gebaseerd op ‘De bezette stad’ 
van Bianca Stigter (Stigter, 2005). Deze kaart laat zien dat 
eigenlijk geheel Amsterdam verboden terrein is voor Joodse 
Amsterdammers. Alleen de verstopplaats is waar een Jood 
nog kon komen. Joods Amsterdam was, voor de bezetting, 

een plaats waar de Joden het goed hadden. Mogelijk beter 
dan in andere delen van Europa (Wijnberg, 1967). Maar de 
bezetting heeft hier een eind aan gemaakt. Door de bezetting 
is Joods Amsterdam gekrompen van dé hoofdstad van 
Nederland tot de kleinst denkbare schuilplaats.

Meaning of color
Meaning of color
Meaning of color
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Figure 4.3.5 view 6
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Conclusie

Conclusie

In de periode voor de oorlog was de Joodse gemeenschap 
een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse samenleving. 
Ze was betrokken bij grote veranderingen die typerend 
zijn voor het begin van de 20e eeuw, zoals het oprichten 
van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkingsbond 
en de opkomst van het socialisme. Daarmee is de Joodse 
gemeenschap misschien wel onmisbaar in het Amsterdamse 
leven in de periode voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog. De bezetting door Nazi-Duitsland van 1940 
tot 1945 heeft hier echter veel aan veranderd. Gelijk bij het 
uitbreken van de oorlog zijn er maatregelen ingevoerd ten 
behoeve van de sociale segregatie van de Amsterdamse 
Joden. Maar niet alleen de sociale segregatie leidde onder 
het bewind van de bezetter. Gedurende de bezetting is er 
ook ruimtelijk veel veranderd voor de Amsterdamse Joden. 
De kaarten van Amsterdam geven een duidelijk beeld hoe 
Amsterdam is veranderd gedurende de bezette jaren. 

Aan het begin van de oorlog werden vooral wetten ingevoerd 
met een kleine impact op de ruimtelijke segregatie. Op de 
bijgevoegde kaarten is zichtbaar dat het toegankelijke gedeelte 
voor Joden exponentieel afnam. De rode, ontoegankelijke 
vlek groeide steeds sneller. Opvallend in het onderzoek naar 
de invloed van de maatregelen, getroffen door de Duitse 
bezetter ten behoeve van de ruimtelijke segregatie van 
Amsterdamse Joden is de invloed van een maatregel als het 
verplicht dragen van de Jodenster. Hoewel deze maatregel 
de Joden geen ruimtelijke verbod oplegde, maakte het wel 
mogelijk voor de bezetter om gemakkelijk te controleren of de 
Joden zich aan de opgelegde regels hielden. Daarmee is, hoe 
vreemd dan ook, het invoeren van de Jodenster misschien 
wel één van de belangrijkste maatregelen die is ingevoerd 
met betrekking tot de ruimtelijke segregatie.

De tijdlijn laat zien wanneer de wetten met de meeste invloed 
op de ruimtelijke segregatie zijn ingevoerd. Nu is zichtbaar 
dat de bezetters in de laatste jaren van de oorlog eigenlijk 
geen wetten meer hebben ingevoerd met betrekking tot deze 
ruimtelijke segregatie. Toch is aan het eind van de oorlog de 
ruimtelijke toegankelijkheid voor de Amsterdamse Joden 
nog wel gekrompen. Dit heeft te maken met de start van 
de razzia’s. Mede door deze razzia’s zijn steeds meer Joden 
gaan onderduiken. Het gevolg is een volledig rode kaart van 
Amsterdam met enkele kleine vlekjes die toegankelijk waren 
voor de Joden. Het Joodse Amsterdam kan op dat moment 
omschreven worden als een stad gedurende de nacht. 
Volledig uitgestorven, geen zichtbaar leven. Maar binnen, 
op sommige plaatsen, is nog activiteit. In dit geval vind deze 
activiteit in doodse stilte plaats: stiekem. 

Figure 4.4.1 maatregelen tijdlijn
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    Joodse gemeenschap kon zich door heel Amsterdam verplaatsen

4 Juni   Joden mogen geen gebruik meer maken van het openbaar 

14 September  Verbod voor Joden om naar publieke gebouwen en markten te
     gaan

3 Mei   Het dragen van de Jodenster wordt verplicht voor Joden

12 Februari  Jodenhoek word volledig afgesloten

6 Mei   Straten waar Joden heten zijn vanaf nu ‘Joodse straten’

31 Juli   Verbod op ritueel slachten voor Joden

8 Mei   Bevrijding van Amsterdam
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    Transvaalbuurt bijne in zijn geheel onbewoond

1941

1942

1943

1944

1945

1946

 T
w

ee
de

 W
er

el
do

or
lo

og
 in

 N
ed

er
la

nd



15

Blom, J.C.H, Fuks-Mansfeld, R.G. & Schöffer, I. (1995) Geschiedenis van Joden in 
Nederland Amsterdam: Uitgeverij Balans

Elias, M. (2003) Het verlaten hotel Utrecht: Uitgeverij De Fontein

Glas, M.C. van der (2008) Getto

Jong, L. de, (1969-1988) Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog  Den Haag: Staatsuitgeverij

Mak, G. (1994), Een kleine geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam: Uitgeverij 
Contact.

Presser, J. (1985) Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse 
jodendom (1940-1945). Den Haag: Staatsuitgeverij.

Stigter, B. (2005), De bezette stad 1940-1945. Amsterdam: Atheneum - Polk & 
Van Gennep.

Stoutenbeek, J. & Vigeveno, P. (1998) Joods Amsterdam. Gent - Amsterdam: 
Ludion

Wijnberg, S. (1967), De Joden in Amsterdam. Assen: Van Gorcum.

Baar, P. de, (2000), Amsterdam in 1900. Ons Amsterdam, 2, 3.

Anne Frank Werkstukwijzer (2014) De Amsterdamse ‘Jodenhoek’ Geraadpleegd 
op http://www.annefrankguide.net/nl-NL/bronnenbank.asp?aid=9094

Beeldbank WO2 (2014) Picture of collapsed houses. Geraadpleegd op http://
www.beeldbankwo2.nl/detail.jsp?action=detail&recordidx=2

De Dokwerker. (2014) Maakte de Staalstraat deel uit van een getto in 
Amsterdam? Geraadpleegd op http://www.dedokwerker.nl/staalstraat.html

Diplomatie van de vervolging (2014) De Jodenvervolging in Nederland 
Geraadpleegd op http://www.diplomatievandevervolging.nl/nl/jodenvervolging

Geheugen van Oost (2014a) De aanleg van de Transvaalbuurt. Geraadpleegd op 
http://www.geheugenvanoost.nl/11891/nl/de-aanleg-van-de-transvaalbuurt

Geheugen van Oost (2014b) Joods leven in de Transvaalbuurt. Geraadpleegd op 
http://www.geheugenvanoost.nl/11803/nl/joods-leven-in-de-transvaalbuurt

Geheugen van plan Zuid (2012) Film: Joodse markt aan de Gaaspstraat. 
Geraadpleegd op http://www.zuidelijkewandelweg.nl/index.php/plan-zuid-en-
de-oorlog/184-film-joodse-markt-gaaspstraat

The Holocaust - Lest we forget. (2009) Holocaust in Holland - Joodse Raad. 
Geraadpleegd op http://www.holocaust-lestweforget.com/jewishcouncildutch.
html

Joods Amsterdam (2014a) Registratie en isolatie, dat was het doel van de 
Anti-Joodse maatregelen. Geraadpleegd op http://joodsamsterdam.nl/
gesoorlogisolatie.htm

Joods Amsterdam (2014b) Straten in de Transvaalbuurt. Geraadpleegd op 
http://joodsamsterdam.nl/strtransvaalbuurt.htm

Joods Amsterdam (2014c) Straten in de Rivierenbuurt. Geraadpleegd op http://
joodsamsterdam.nl/strrivbuurtalg.htm

Joods Leven (2014) De Rol van de Vrouw in het Jodendom Geraadpleegd op 
www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Vrouw/DeRolvandeVrouw.doc

Joods Monument (2014a) Joodse Diamantbewerkers Geraadpleegd op http://
www.joodsmonument.nl/page/509587

Joods Monument (2014b) Joodse markt- en straathandelaren in Amsterdam 
Geraadpleegd op http://www.joodsmonument.nl/page/274230

Verzetsmuseum Amsterdam (2014) Jodenvervolging in Nederland: overzicht 
1940-1945 Geraadpleegd op http://www.verzetsmuseum.org/museum/
nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,jodenvervolging/
overzicht_1940_1945

Wittebrugpark (2011) de Tweede Wereldoorlog. Geraadpleegd op http://www.
wittebrugpark.nl/ww2/

Books

Articles

Websites

Bibliografie


