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Richard van de Crommert

AMSTERDAM .De stad is
binnen enkele weken een
historische gevelreclame
rijker. Deze week is be-
gonnen met het herstel
van een originele tekst uit
de jaren dertig van de
vorige eeuw op een wo-
ning annex handelspand
op de Nieuwe Kerkstraat.

Daar ging een onwaar-
schijnlijk en emotioneel
verhaal aan vooraf. Edward
Schenk van deo VVerkgroep
Historische Gevelreclames
Amsterdam (WH GA) fietste
in juli 2017 door de straat en
zijn oog viel op een vage
tekst op hel pand op num-
mer 108. "Op de terugweg
ben ik er gestopt om te kij-
ken of ik de vage tekst kon
ontcijferen. Het eerste wal
ik van de tekst kon recon-
strueren was 'Grossier in
ijsbenoodigdheden'. Met
dubbel o. Die twee o's gaven
aan dat hel een tekst moest
zijn van voor de oorlog. Op
de bovenste regel stond een
telefoonnummer, maar van
de rest van de tekst kon ik
niet veel maken."

ver vond Schenk de klein-
dochter van Fels, .cte doch-
ter van Keetje. Zij is deze
week in ans land, onder an-
dere om foto's te identifice-
ren op het Joods Historisch
Museum. Ook was ze eer-
gisteren aanwezig bij het
aanbrengen van de origine-
le tekst van de gevelrecla-
me.

Schenk hoopt dat de
kleindochter van Fels kan
helpen bij de lasse eindjes
in het verhaal. Zo zaten er
in de documenten van de
gemeentelijke administra-
tie wat zwarte afdekkingen.
"Alleen familielieden krij-
gen inzage in de bedekte
tekst, dus ik hoop op nog
wat hulp om het volledige
verhaal rand te krijgen."

WUIKelS van jOOQSe elgena- en tlen<1rlKa te vin<1en in
ren, opgesteld door de Am- Koo Zuid-Limburg waar ze wa-
sterdamse politie. De zaak ~man ren ondergedoken. Alsof
moest sluiten en het op- ve111lOOrd het lot er mee speelde,
schrift werd verwijderd. .meldde Hendrika zieh daRr

m twee dagen later ook.
Schoonmaken Auschwitz Na de oorlog werd de fir-

De zoektocht van Schenk ma in ijsproducten voortge-
voerde de afgelopen twee zet op de Nieuwe Heren-
jaar langs vele instanties en gracht, maar in 1952 besloot
websites. Vorige maand is Hendrika met Engelsch-
Schenk begonnen met het man, met wie ze inmiddels
schoonIflaken en het op- Edward was getrouwd, en haar twee
krabben van de gevel. Toen Schenk kinderen te emigreren naRr
werd ook inzichtelijk wat er (rechts op de Canada.
in de derde regel stond: foto) heeft na Bijna onwaarschijnlijk,
'Rijksdepot van ijszout'. een zoektocht maar. Schenk kwam in Ca-

Het gezin moet zijn on- van twee jaar Dada op het spoor van een
dergedoken in Utrecht, ver- een oude boekje over de Tweede We-
telt Sc~enk. "Voor zaken gevelreclame reldoorlog, geschreven door
kwamen ze terug naRr Am- in de binnen- elle Michael Englishman dat
sterdam en liepen daar in de stad in ere hij vlak voor zijn dood in
armen van Ans van Dijk, een hersteld. 2007 schreef. Via de uitge-
joodse verraadster: de enige
vrouw die na de oorlog gefu-
silleerd werd. Daarbij werd
43.000 gulden aan bezit in
beslag genomen. In een klap
waren ze alles kwijt."

De kinderen waren geluk-
kig al eerder bij de onder-
grondse ondergebracht en
zaten ondergedoken in de
buurt van Kerkrade.

Na de oorlog kwam Fels
niet meer terug. Hij werd
vermoord in Auschwitz.
Hendrika deed zieh voor als
dame van lichte zeden,
waardoor de Duitsers haar
lieten gaan.

Na de oorlog verscheen
Michel Engelschman. Dat
was een goede vriend van
Fels. Hij was zijn helefami-
lie verloren in de oorlog.
Marcus en hij hadden de af-
spraak gemaakt om voor el-
kaars kinderen te zorgen,
mochten ze daRr na de oor-
log niet meer toe in staat
zijn. Engelschman weet de
twee kinderen van Marcus
'I' !;,."",~""".,.'~~.,,'~i.~"t~; ~.~*",,!,~Y!i:t~

Zaak moest sluiten
Het blijkt het woonhuis te

zijn geweest van de in 1906
geboren Marcus reis. "Hij
handeide in bakkersbeno-
digdheden", zegt Schenk.
reis woonde er met zijn
vrouw Hendrika Brandon
en zijn twee kinde ren Keetje
en Philip. Het was eenjoods
gezin.ln de Tweede Wereld-
oorlog werd de nering van
de joden onmogelijk ge-
maakt dOOf de nazi's. De
winkel op de Ni~uwe Kerk-
straat stond op een lijst met


