
Het kunstenaarsverzet  aan de Amstel, onderduikers

Als ik wat speur zie ik dat er een connectie geweest kan zijn via het lidmaatschap van de NBAS.  
Ella werd geboren in een groot gezin in Hilversum. Haar communistische vader beschreef zij als 
een onbesuisde driftige man. Haar vader was diamantbewerker van beroep en toen zijn ogen hem 
dat werk onmogelijk maakte runde hij een sigarenwinkeltje. Kennelijk als volgeling van Tolstoij, 
streng in de socialistische leer huwde hij de moeder van zijn 8 kinderen uit principe nooit. Haar 
moeder, een struise Friezin, was als dienstmeisje naar het westen gekomen. 

Het was, in de crisisjaren, armoe lijden, ook omdat haar vader iedereen die erom vroeg geld gaf. Hij
was actief in de vakbond en hield spreekuur aan huis.  Ella kreeg het socialisme/communisme met 
de paplepel ingegeven.

Ella ging naar het gymnasium en was lid van de Bond van abstinent-studerenden. ‘Een andere 
wereld, wandelen, zingen en dansen’. Op school werd gelachen om die rare club van alcoholvrije 
arbeiderskinderen. Er was geen geld om te studeren, zij ging werken en organiseerde zomerkampen 
voor werkloze intellectuelen. 

In 1938 kreeg Ella een beurs voor de School voor Maatschappelijk Werk. In 1942 werd zij 
Nederlands eerste bedrijfsmaatschappelijk werkster, bij de stijfselfabriek Honig aan de Zaan en 
raakte betrokken bij het verzet. Dat was geen keuze, zei ze het kwam naar me toe. Mijn drie broers 
waren ondergedoken om de 'Arbeitseinsatz' te ontlopen. De oudste, communist, verzamelde voedsel 
en valse persoonsbewijzen. Ik bracht etenswaren uit de Zaanstreek naar illegale adressen, we 
hadden onderduikers in de fabriek en thuis. De man die beneden ons woonde was fout. Hij kreeg 
lucht van onze activiteiten en het werd te gevaarlijk om te blijven. (Een van de broers kwam in een 
Duits concentratiekamp terecht)

“ Mijn zus vond al fietsend door de stad een leeg huis aan de Amstel. Onderzoek wijst uit :  het huis
behoorde  eigenlijk aan  de familie van Dam is door de Duitsers naar Sobibor afgevoerd en 
omgekomen.) Ella ging in het verzet, leidde een dubbelleven en ‘kraakte’ met een zus een leeg huis 
aan de Amstel in Amsterdam. Daar werden onderduikers verborgen gehouden. 

Een van onze onderduikers, een nerveuze vrouw met een kapitale joodse neus, was ontzettend 
nieuwsgierig. Als er aangebeld werd, nam ze een grote zakdoek, hield die voor haar neus, en ging 
kijken wie er voor de deur stond. Woedend was ik dan. Dat ze ons en haar leven in de waagschaal 
stelde. Ze heeft de bevrijding gehaald.” 



Deze informatie maken mij het een en ander duidelijk. De kunstenaars bij wie mijn moeder 
aansluiting had gevonden waren dus socialisten. Mijn vader, over wie later meer ,verkeerde, hoewel
geen kunstenaar dus ook in die kringen.
En die Ella, werd in vergelijking tot mijn moeder later wat wij thuis “ zweverig” noemden. Ze 
ontwikkelde bewustwordingstechnieken en sloot zich op latere leeftijd aan bij de 
Bhagwanbeweging. Dat heeft de vriendschap die er geweest moet zijn, na de oorlog bekoeld. De 
vrije seksuele moraal de verheerlijking van homofilie stond mijn moeder tegen. Waarmee ik 
uitdrukkelijk wil vermelden dat ze absoluut niets had tegen mensen met een andere geaardheid. 
Haar ervaring was echter in toenemende mate negatief er was veel vriendjespolitiek en die 
vriendschappen waren dan ook vaak gebaseerd op de geaardheid.  

 Na de oorlog kreeg Ella een beurs van de Marshall hulp om in Amerika te studeren. Plotseling, in 
1966, verkocht ze alles en ging terug naar Amerika. Het bleek een vlucht. ‘In Amerika sprak 
niemand over de oorlog. Hij was, zoals bijna al mijn liefdes, tien jaar jonger dan ik

Communicatie in de oorlog. 

De afstanden telden zwaarder. Er waren geen telefoonverbindingen en sociale media zoals 
tegenwoordig.
Niet alles uit de brieven is even leuk. 
Als ik de verhalen van mijn moeder en de verhalen uit de brieven combineerde werd me pijnlijk 
duidelijk dat de ouders van mijn moeder niet op tijd zagen hoe zeer zij hun dochter tekort deden en 
gedaan hadden. Beiden hadden hun geboorteregio verlaten, en zo was er ook geen familie om 
leegtes op te vullen. 
Mijn moeder moest veel te jong maar voor zichzelf zorgen. 



De kades van de Amstel gonsden toen nog van bedrijvigheid. Er zijn aquarellen bewaard gebleven 
van het leven dat zich afspeelde beneden haar raam, aan de kades van de Amstel, toen nog een 
bedrijvige rivier. NB!Mijn moeder heeft wel aquarellen met sjouwende mannen op de kade 
geschilderd.
Corina woonde een klein stukje verderop over de magere brug heen, aan de Prinsengracht.
Nu zou dat onbetaalbaar zijn voor een paar arme kunstenaars. En rijk is mijn moeder nooit geweest.

Met name over de laatste Oorlogswinter kwamen vaak verhalen los. Mijn moeder die met haar fiets 
op houten banden Noord Holland in trok. Ze zag mensen langs de kant flauwvallen en ook sterven. 
Ze wist waar ze heen ging, naar familie in West Friesland, naar oom Arie in Sijbekarspel onder 
andere. Hij had ook een groentetuintje. 


	Het kunstenaarsverzet aan de Amstel, onderduikers
	Communicatie in de oorlog.

