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HERDENKEN  
MAAR OOK GENIETEN 

De grachten liggen er nog altijd prachtig bij. Op de achtergrond 

de veelbezongen Westertoren.  

 

Tekst en foto’s Joop Duijs  



ei is de maand van de herdenkingen. Het is volgend 

jaar 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de 

verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog die miljoenen 

mensen het leven kostte. Daarom wandelen we ter 

nagedachtenis aan al die zinloos en vaak op gruwelijke wijze 

vermoorde mensen de eerste etappe van het Westerborkpad. 

Niet alleen omdat we de verschrikkingen nooit mogen vergeten, 

maar ook uit dankbaarheid dat wij nu al 74 jaar mogen genieten 

van vrijheid en welvaart.  

 

Beetje minder rolkoffertjes mag... 

 

M 



et was Jan Dokter (1935) die ter nagedachtenis aan 

de twaalf familieleden die hij in de oorlog verloor het 

idee kreeg zo dicht mogelijk langs de spoorlijn te gaan 

wandelen die Amsterdam verbindt met kamp Westerbork in 

Drenthe. Zijn missie resulteerde in het Westerborkpad, dat is 

gemarkeerd met wit-rode stickers met een prikkeldraadje. De 

eerste etappe gaat van het Centraal Station naar station 

Muiderpoort en brengt je niet alleen langs allerlei objecten die 

herinneren aan die vreselijke tijd, maar laat ook zien hoe mooi 

Amsterdam is.  

 

Elke dag staan er lange rijen voor het Anne Frankhuis. 
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Helemaal nu eindelijk de metro naar ieders tevredenheid zijn 

ritjes rijdt en de bouwput, die Amsterdam jarenlang was, 

langzamerhand is gedicht.  

 

De Nachtwacht-beeldengroep op het Rembrandtplein. 

 

Ondanks de rotzooi bleef het openluchtmuseum, dat 

Amsterdam in feite is, de afgelopen jaren gewoon geopend. 

Mokum heeft dan ook zoveel te bieden op cultureel en culinair 

gebied dat er toch gewoon miljoenen toeristen op af zijn blijven 

komen. En dat zijn er zoveel, dat er inmiddels zelfs 



ontmoedigingsmaatregelen worden genomen om de toevloed 

‘van de rollende koffertjes’ een beetje te dimmen.  

Kom ook daarom in ieder geval met de trein. Auto's willen ze in 

Amsterdam namelijk eigenlijk niet meer zien en als u het in uw 

hoofd haalt toch op vier wielen te komen, moet u er financieel 

flink voor bloeden. 

 

Het Spiegelmomument van Jan Wolkers. 

 

Wij slaan aangekomen op Centraal Station gelijk rechtsaf, 

passeren de waarschijnlijk grootste fietsenstalling van ons land 



en pakken eerst de grachtengordel. De gevels schaduwen nog 

steeds in het water en achter die imposante grote, houten 

deuren wordt nog altijd gewoond, gelachen en gewerkt. Het is 

ongelofelijk dat men honderden jaren geleden zulke prachtige 

gebouwen kon bouwen. Wat een vakmanschap!  

 

 

Het standbeeld van De Dokwerker dat herinnert aan de 

februari-staking in 1941.  



 

De Hollandsche Schouwburg waar Joodse mensen werden 

verzameld om daarna te worden gedeporteerd.  

 

nderweg de raarste winkeltjes, leukste galerieën en 

grachten vol sloepen. Amsterdam wil nog wel eens 

hooghartig de neus ophalen voor wat er zich buiten 

de stadsgrenzen afspeelt, maar het is wel een échte 

wereldstad. Mensen in alle maten en kleuren, gesprekken in 

ontelbaar vele talen en eethuisjes die daar allemaal op 

inspelen. De stad bruist en je ziet onderweg de gekste dingen. 

Dat leidt wel eens af en daarom adviseren wij scherp te zijn op 

de wit-rode stickers, want je slaat er gauw een over. We 
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passeren o.a. het Anne Frankhuis, waar dagelijks lange rijen 

staan om binnengelaten te worden en gaan even verderop het 

uitgaansgebied in: het Thorbeckeplein en het Rembrandtsplein, 

waar toeristen zich vergapen aan de bronzen hoofdrolspelers 

van de beroemde Nachtwacht van onze grootste schilder. 

 

Het Oosterpark in lentetooi. 

 

 



ls we de Amstel zijn overgestoken, passeren we de 

Stopera, Hermitage  en Hortus Botanicus en lopen 

langzamerhand de voormalige Joodse wijk in waarvan 

de eerste bewoners uit Spanje en Portugal afkomstig waren. Na 

de Tweede Wereldoorlog, waarin de meeste bewoners door het 

nazi-tuig werd omgebracht, werd de verwaarloosde en verlaten 

buurt gesaneerd. Onderweg komen we langs de Dokwerker, 

het Joods Historisch Museum, de Portugese Synagoge en 

staan even stil bij het indrukwekkende Spiegelmonument van 

Jan Wolkers  in het Wertheimpark. Via de Henri Polaklaan waar 

ooit een Joods bejaardentehuis was gevestigd, komen we langs 

de ingang van Artis. Om de hoek zien we de Hollandsche 

Schouwburg, waar de Joden werden verzameld voordat ze 

naar de concentratiekampen werden afgevoerd. Op de 

Plantage Middenlaan staan we stil bij het Narcissenproject en 

het monument dat het kunstenaarsverzet symboliseert. Achter 

het Tropenmuseum slaan we af het Oosterpark in, waar een 

vriendelijke jongeman vraagt of we interesse hebben in een ‘net 

gevonden’ fiets…  We zijn wel in Amsterdam, he! Het park weer 

uit komen we langs het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en 

wandelen we verder Oost in, waar eens tram lijn 9 via de 

Plantage Middenlaan en Linnaeusstraat Ajax-supporters naar 

Stadion De Meer aan de Middenweg vervoerde. Amsterdam is 

niet alleen een toeristische trekpleister van wereldformaat, het 
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heeft ook al meer dan een eeuw één van de mooiste 

voetbalclubs ter wereld. 

Station Muiderpoort is eindpunt van de eerste etappe.  

 

Westerborkpad, etappe 1 (11 km) 

 100% verhard. Honden aangelijnd toegestaan, maar niet 

verstandig. Overal horeca. Omdat je van het Centraal Station 

naar station Muiderpoort wandelt is het aan te raden met de 

trein te reizen.  

 

https://wandelnet.nl/westerborkpad-law-15


Het Westerborkpad is een wandel- en bezinningsroute van 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Koninklijke Wandel 

Bond Nederland (KWBN) in samenwerking met Kenniscentrum 

Groen en Handicap.   

Lange afstandswandelingen als het Pieterpad of het Groot-

Frieslandpad zijn altijd in twee richtingen bewegwijzerd. Het 

Westerborkpad gaat maar in een richting, want van de 100.000 

Joden die in de Tweede Wereldoorlog naar Westerbork werden 

getransporteerd, kwamen er slechts 5000 levend terug…  

 

De wit-rode sticker met prikkeldraadje leidt u door de stad. 



De eerste kilometers in Amsterdam gaan langs allerlei zaken 

die aan de oorlogstijd herinneren. Zo passeert u o.a. het Anne 

Frankhuis, het Joods Historisch Museum, De Dokwerker, de 

Portugese Synagoge, het Spiegelmonument van Jan Wolkers 

en de Hollandsche Schouwburg. Op het Oosterspoorplein bij 

het station Muiderpoort, waar vandaan 11.000 Joden werden 

gedeporteerd, staat een monument in de vorm van een 

roestvrijstalen gedenkbank. 

Het Westerborkpad is in totaal 336 kilometer lang. Je wandelt 

niet alleen langs de spoorlijn, maar ziet er ook historische 

sporen en gedenkplaatsen. Onderweg vind je ruim 60 

historische locaties zoals onderduikadressen, werkkampen en 

synagogen. 

De route is onderverdeeld in 31 etappes variërend in lengte van 

5,2 tot 18,5 km. Het pad is rolstoeltoegankelijk en volledig wit-

rood met een prikkeldraadje gemarkeerd, het kenmerk van 

herinneringscentrum Kamp Westerbork. Meer informatie over 

het pad, de etappes en de bijhorende geluidsfragmenten vind je 

op www.westerborkluisterpad.nl.  

 

Meer wandelen in Noord-Holland: 

http://www.wandelnetwerknoordholland 

 

http://www.westerborkluisterpad.nl/


 

 


