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Figuur 69: De Dam, 7 mei 1945 

 
Figuur 70: Soldaat van "Grüne Polizei" op de Dam, 7 mei 1945 
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Op de dam 
De Dam een van onze nationale plaatsen was 
én is geliefd voor het maken van (vakantie) 
foto’s en kiekjes  

 
Figuur 71: BS-mannen op de Dam, zomer 1945 

Zowel in het verleden als in het heden was/is  
dit een populaire bezigheid. Zestig jaar 
geleden (alweer!) vond er op 7 mei op de Dam 
een van de laatste terreurdaden van de 
Bezetter plaats.  

Onschuldige feestvierders vielen als 
slachtoffer van de frustratie van de Bezetter 
die de capitulatie had moeten accepteren. 
Het verhaal achter deze schietpartij mag 
genoegzaam bekend zijn. Kriegsmarine 
eenheden openden vanuit de ramen van de 
Grote Club (hoek Dam – Kalverstraat ) het 
vuur. Op de Dam aanwezige mannen van de 
(Nederlandsche-) Binnenlandse Strijdkrachten 
(NBS of BS) beantwoordden het vuur en een 
complete schietpartij was het gevolg die 
uiteindelijk werd beëindigd door het ingrijpen 
van een Duitse Hauptmann en Overhoff, de 
plaatselijke commandant van de BS. De 
slachtoffers waren vooral omstanders. 
In dit verband wil ik wijzen op “ De Dam 7 mei 
1945”- vanaf hier De Dam. - door Flip Bool en 
Veronica Hekking, Amsterdam 1992. Beide 
auteurs reconstrueren de schietpartij van 
minuut tot minuut aan de hand van 
fotomateriaal.  Aan dit verhaal (zie afb. 
Volkskrant / datum) wil ik een voetnoot 
toevoegen van een ooggetuige. 
 
De destijds achttienjarige Fred Neerincxs was 
die 7e mei op weg van zijn ouderlijk huis  in 
Amsterdam-West naar de binnenstad.  
 
Misschien is de achtergrond  van de 
schietpartij door deze bijdrage duidelijker 
geworden.  

Ruud Dolfin

 
 Fred Neerincxs: “ het gonsde overal dat de bevrijding nabij was en iedereen wilde “daarbij” zijn. Ik liep via 
de Admiraal de Ruyterweg richting stad; op weg naar de Dam. Overal waren Duitse soldaten ( met name Grüne Polizei) 
en Nederlandse landwachters te zien die het wapen nerveus in de hand hielden. Ook de BS was hier en daar zichtbaar 
vertegenwoordigd; vaak politie met armbanden om. Via de Leidschestraat en het Spui kwam ik op de Nieuwezijds 
Voorburgwal en liep tussen de toenmalige centrale van de PTT (rondom afgezet met prikkeldraad) en het Paleis door. 
Hier schoot ik m’n  eerste foto. Ik was in bezit van een kleine Tsjechische camera waar papieren filmpjes inzaten. Ik 
fotografeerde (zie foto 1) Duitsers in een open DKW die door BS en de politie werd aangehouden en ontwapend. Daarna 
liep ik langs de Oude kerk de Dam op. Het was stampvol met mensen vooral rond enige Engelse verkenningswagens van 
het merk Humber (zie foto 2) de sfeer was vrolijk en ontspannen. Toen die Engelsen wegreden, stapten leden van de 
Grüne Polizei die in twee open vrachtauto’s waren gearriveerd en naast de Engelsen stonden (zie foto’s op pag . 28 en 29 
, De Dam.)uit en probeerden het aanwezige publiek te verspreiden. Dit ging schijnbaar niet snel genoeg naar de smaak 
van de “heren”. Een van de Duitsers schoot in de lucht (zie foto 3) dit is ook de reden waarom deze foto bewogen is. 
Naar aanleiding hiervan opende de Kriegmarine vanuit de Grote Club het vuur op het publiek. Dit schot is dus ,volgens 
mijn visie, het sein geweest waarop dé tumultueuze schietpartij uitbrak.  
Ik ben over de Dam weggekomen naar het  Beurspoortje (zie foto blz. 50 ,De Dam) met enige BS’ers en anderen sloegen 
wij de glazen deur in en zochten dekking in de uurwerkhandel die daar gevestigd was. De BS vuurde op de Grote Club 
(zie foto 4) gefotografeerd vanuit mijn positie in de uurwerkhandel) de gehurkte man is een BS ‘er met zijn stengun. Enige 
tijd later kon ik via het Rokin (ik raakte op de vlucht gewond aan mijn hand) wegkomen. Ter hoogte van het Koningsplein 
richting Spui fotografeerde ik nog enige BS’ers die de omgeving afsloten hadden (zie foto 5) en werd door de BS 
afgeleverd bij het toenmalige Binnengasthuis waar nog meer gewonden zaten. Achteraf bedenk je dan dat je een hachelijk 
avontuur hebt meegemaakt” 
(Fotoverwijzingen in dit citaat verwijzen naar eerder genoemde publicatie van Flip Bool en Veronica Hekking). 
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Figuur 72: Eenzame BS'er met het geweer in de aanslag, 7 mei 1945 

 

 
Figuur 73: BS wederom in controle over de Dam, 7 mei 1945
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Figuur 74: De Volkskrant,  8 mei 1945 

----------------~~~----------------
Vuurgevecht op de Dam 

Binnenlandse strijdkrachten in actie 
De blijdschap op de Dam is gisterenn·amidag op dramatische 

wijze verstoord. Een jubelende menigte, stralend van geluk, 
hel hart vol innige dankbaarheid, stoof uiteen toen het geknal 
van geweerschoten en hel geratel van mitrailleurs weerklonk. 
Hec historische plein, voor hel eerst sinds vijf jaren weer over
togen met orame en rood-wil-blauw, lag eensklaps verlaten_ 
Roode-Kruis-hel~rs en -helpsters bukten zich over de licha
men, die op het asfalt lagen, tusschen omgetuimelde fietsen en 
vertrapte vlagg~jes. Nog eenmaal strekte het grauwe, Ihlitse 
beest zijn klauw uit. Nog eenmaal joeg een golf van angst door 
duizenden. 

Hoe feestelijk zag de Dal,ll 
er in het begin van de namid
dag uit! Tienduizenden waren 
er samengestroomd; lussen 
hun veelkleudgheid zag men 
de blauwe overalls van de 
N.B.S.-ers, het wapen in de 
vuist. Het wapen waarmee zij 
onze vrijheidsstriid hebben ge
streden. Een nauwkeurige be
schrijving wat er op deze prille 
namiddag, die zo wonderlijk 
goed paste· bij de vreugde is 
bijna niet te geven. In alle ge
val, tegen drie uur begonnen 
de binnenlandse strijdkrach
ten de Duitse bezetting van 
het Gitq-kantoor te ontwape
nen. Onder gejuich en gejoel 
werden de ()uilsers wegge- 1 

bracht_ Vijf jaren tvrannie 
hadden de kijkers verbitterd 
gemaakt, Is bet een wonder, I 

dat rauwe kreten van haal op. 
stegen en een honend "Sicg 
Heil", de Duitsers begeleidde 
op hun tocht . 

HET EERSTE SCHOT 
In dat ogenblik baanden zich 
in de Paleisstraat twee Duit
sers, leden van de Kriegs
marine, per (iets een weg. Bei~ 
den waren zwaar gewapend. 
De N_B.S. sommeerde hen J~ 
wapens over te geven. Een 
Duitser voldeed aan het bevel, 
de andere weigerde_ Een woor4 

denwisseling. Heftige gebaren. 
Toen viel het Duitse schot. Het 
publiek deinsde terug. Een 
tweede klap_ In volle lengte 
tuimelde de Duitser op ~ 
grond: een thans legaal gewor. 
den kogel had hem geraakt. i 

Dit was voor cle Duitsers, die 
met verbetell gezichten die mid.
dag van de Grote Club uit had· 
den gezien hoe Oe Canadezen 
w erdetn Loegejuicht, en hoe 
Oranje werd vereerd, bet teken 
op hun drift te uiten. Zij scho
Un. Schoten. Terwijl er tiendui-
2ell00n VT{)UWen e:D kinderen op 
de Dam, in de PaleL_raat ston
den! Wat er daarop gebeurde 
was verschrikkelijk. Een gehWl 
st..eeg oP. Mensen :rc.ndetD weg, 
fietsen werden neergesmeten. kin. 
deren onder de voet gelopen. Een 
pamek bra.k ult. Ieder .. luchte. 
Sommige wierpe.. zich op de 
grond. Allderen wch ten dekltiDg 
achter het hout Van de mUZiek; 
tR.nL Povere bescherming. En 
nog floten de kogels: boven het 
gehUil en gekerm klonk de stem 
van het machinegeweer; de 
N .B.S. beantwoordde het vuren. 
Rinkelend vielen de glazen van 
de Grote Club neer. InDlludels 
hadden Duitsers op het dak van 
het Girokantoor ook het vuur 
I:<">pend. 

N.B.S. stelt zich te weer 
De N .B:S. liet Zich niet onlbe

timgd. Een grote wagen, ogen
l!Chijnlijk met stro geladen, na
derde bet strijdtoneel. Een N. 
B. S._wacht houdt de wagen aan. 
DuJotee S.S. komt er uit te voor
schijn, tot de tanden gewapend, 
bea.ig hun lugubere bentgenoten 
In de Grote Club te ontzetten. 
Zich "",tdekt ziende gav ... zij 
2ich over; een handgTana.at, 
ODder de auto geworpen maakt 
aan het betIlaau er V'IW een 
eIIlde. Een ander ge-.'8l van 
krachtdadig optreden: een aan$al. 
N .B.S.'ers, waaronder scherp
schutters ve-rscil .......... zioh op de 
ee!"'f.e étage van de Kas-Veren!
,-lpg. Zij nemen het dao1t van 
het Görokanloor onder vuur: een 
Duitser, een grote kerel, tuimelt 
1IaaJ> beneden en BIDal<1 op het 
plaveisel. E<n ander ',alt voor
ever in de diU<goot. Het schieten 
duurde lDmidd<!ls voort. Nu eerst 
kwam de netelige toesta.n.c.l van 

de hoofdstad, waar in nog zovele 
gewapende Duitsers I'IlIlwezi$ 
WIlren, tot uitdrul<king. Het. feest 
'<IP de Dam dreigde In een slag 
voor de Grote Oiub te veroode
~. 

Commandant N.B.S. grijpt in 
Gelukkig greep de leldinil van 

dfJ N·B.S. In. Het ochiet.en nam 
een elnde, nadat men de com
mandant van N.B.S., de voorzit. 
ter van de Ned. Vereniging voor 
de Effectenhandel, do heer C. F. 
OVerhoff zag oversteken verge
xBId van een Duits officier. Hij 
ging de Grote Club binnen. Men 
kon zien hoe hij, na enlgo tijd 
meot een handgebaar aan zijn man. 
nen gelastte het vuren te staken. 
De N.B.S. trok zich toen van de 
hoeken en portieken terug. Doch 
andermaal weerklonken schd:en. 
Twee Duitse overvalwagens, me' 
GrUne Polizei, reden, heftig 
vure.nd over Rokin en Damrak. 

Tenel9'lte. ~en ruim vier trur, 
""",tornde het geluid. Een doodse 
etUte viel over de Dam. Negen
tien dood.." 117 gewonden was 
de sombere oogst van _ lIrid-
dag, die glorieus beg .. n. Men zag 
een warwlnkel van weggewor
pen kleclingstukken. neergesme
teil fiet.se2l, ldnderwBg'e!2S, taS
..... en seboenen. Men zag ellende. 
en diepe droefheid. Nog eenmaal 
had bet gmuwe, Duitse boos~ zijn 
ldauw uitgestoken. 

Ook elders schietpartijen 
Het venet van de Duitsers Is 

!>liet tot de Dam beperk~ gebleve2l. 
Ook elders grepen de Duitsers 
Daar geweer en mitrailleur. 

Een Duttse auto. Itomende nlt 
de richting O,,'Crtoom werd door 
N.B.S. aangehouder>: e<!D oUJcier 
en t,\\'ee mi.nderen kwamen uit 
de wagen met de handen In è.& 
hoogte. Ook een auto1:rus met 
enkele soldaten w~ bevel gege
WO> te stoppen. Doch plotseHng 
-",en! van hieruit geeohoten. Hat 
VUUl' werd ()1U'nlddellijk door de 
N .BS. be6ntwoord. Er oo.t~
l<e1ile zlioh een he'lllg geveCht. Aan 
h& emde van de ~rt.oom WM 
de straat afgezet. de brug ging 
dicht, E.H.B.O. was ook hier snel 
kr plaatse. 

Na een hel! uur gav.., cle 
'Duitoors zich over; een oer mUj4 
ta.Ireo vluchtte weg door het 
Vondelpar1<, Oric w~cn bulten 
ge'Vecll~ geeteld - gewon<! of ge.. 
dood - en. naar men zcgt, een 
der leden V"" de N .B.8 

Voo""" Is op de Welering"cbans 
glstera.vtmO een SChietpartij oot.. 
etaan men een overvalwagen v..x> 

de N .B.S. twee leden 'V8iD de 
Gril"" Polizel ontrnoet:te, die met 
het geweer in aaAlslag lIepen. De 
N.RS. """"""eroe de Duitsers 
het geweer te schouderen en toen 
daaraan niet werd voldaan, soho- ' 
ten zij, waa.rbij 001< een voorbij
ganger gedood en twee gewond 
werd .... 

----------------~~~----------------
Vuurgevecht op de Dam 

Binnenlandse strijdkrachten in actie 
De blijd:;chap op de Dam is gisterenn·amidag op dramatische 

wiize verstoord. Een jubelende menigte, stralend van geluk, 
hel hart vol innige dankbaarheid, stoof uiteen toen het geknal 
van geweerschoten en het geratel van mitrailleurs weerklonk. 
Hee historische plein, voor hel eerst sinds vijf jaren weer over. 
togen met oranje en rood-wit-blauw, lag eensklaps verlaten. 
Roode.Kruis-hel~rs en -helpsters bukten zich over de licha
men, die op het asfalt lagen, tusschen omgetuimelde fiet:;en en 
vertrapte vlagghjes. Nog eenmaal strekte het grauwe, Duitse 
beest zijn klauw uit. Nog eenmaal joeg een golf van angst door 
duizenden. 

Hoe feestelijk 7Álg de Dal,ll 
er in het begin van de namid
dag uit! Tienduizenden waren 
er samengestroomd; lussen 
hun veelkleurigheid zag men 
de blauwe overalls van de 
N.B.S.-ers, het wapen in de 
vuist. Het wapen waarmee zij 
onze vrijheidsstrijd hebben ge
streden. Een nauwkeurige be
schrijving wat er op deze prille 
namiddag, die ZO wonderlijk 
goed paste· bij de vreugde is 
bijna niet te geven. In alle ge· 
val, tegen drie uur begonnen 
de binnen I andse strijdkrach· 
ten de Duitse bezetting van 
het Gitq-kantoor te ontwape
nen. Onder gejuich en gejoel 
werden de Duitsers wegge· , 
bracht. Vijf jaren tvrannie 
hadden de kii'kers verbitterd 
gemaakt, Is het een wonder, I 

dat rauwe kreten van haat op. 
stegen en een honend .. Sieg 
Heil", de Duitsers begeleidde 
op hun tocht. 

HET EERSTE SCHOT 
In dat ogenblik baanden zich 
in de Paleisstraat twee Duit
sers, leden van de Kriegs
marine, per (iets een weg. Bei. 
den waren zwaar gewapend. 
De N.B.S. sommeerde hen J~ 
wapens over te geven. Een 
Duitser voldeed aan het bevel, 
de andere weigerde_ Een woor· 
denwisseling. Heftige gebaren. 
Toen viel het Duitse scJlOt. Het 
publiek deinsde terug. Een 
tweede kJa\>. In volle lengte 
tuimelde de Duitser op ~ 
grond: een thans legaal gewor4 

den kogel had hem geraakt. Î 

Dit was voor de Duitsers, dle 
met verbeten gezichten dle JIÛd. 
dag van de Grote Club uit had
den gezien hoe öe Canadezen 
werde<n t.oegejuicht, en hoe 
Oranje werd vereerd, bet teken 
op hu.n drift te Uiten. Zij scho
ten. Schoten. Terwijl er tiendUi. 
ze:nden vrouwen en kinderen op 
de Dam, jn de PaleL_raat ston. 
den! Wat ,,. daarop gebeUIde 
was verschrikkelijk. Een gehuU 
"Leeg op. Mensen renden weg, 
fiet.cn werden neergesmeten. kin
deren onder de voet gelopen. Een 
pamek I>rak Uit. Ieder vluchte. 
Sommige w.ierpep .. Ob op de 
grond. Allderen zoch ten dekkiDg 
.. chter het hout van de muziek; 
t.enL Povere beschennJng. En 
n<>g !loten de kogel.: bove:n het 
gehuU en gekenn klonk de stem 
van het machinegeweer; de 
N.B.S. be8llltwoordde het vuren. 
:fünkelcnd vielen de glazen van 
de Grote Club neer. InmlClJels 
hadden DWtsers op het dak van 
het Girokantoor ook het vuur 
I:""peDd. 

N.B.S. stelt zich te weer 
De N.B:S. liet zich Dlet onlbe

tiJigd. Een grote wagen, ogen· 
lOCilijnlij!<. met stro geladen. na· 
derde bet strijdtoneel. Een N. 
B. S._wacht houdt de wagen aan. 
Duitse S.S. komt er uit te voor· 
schijn. tot de tanden gmvapeod. 
bErzjg hun lugubere bentgenoten 
ln de Grote Club te ontzettelL 
Zloh OIIltdekt ziende gaven zij 
""oh over; een handgranaat, 
onder de IUlOO g""""'1'On maakt 
aan bet beeIAsu er V'II:n een 
eIiode. Een ander ge-'8l Van 
krachtdadig optreden: een aanw 
N .B.S.oe"., waaronder scherp... 
aChu!:ters versob""""", zioh op de 
eefSl.e étage van d<> Kas-Veren!. 
lipg. Zij nemen het de4< van 
het Girokantoor onder vuur: een 
DUitser, een grote kerel, tuimelt 
naat" beneden e:D smal<t op het 
plaveisel. Eeo> ander valt voor
over .in de daItgOot. Het scbJeten 
dtnmle iDmldd<ols voort. Nu eerst 
kwam de netcllge toestand van 

de hoofdstad, waaT in nog zovele 
gewapende Duit.'lers jUUlw"";$ 
waren. tot uitdrukking. Het. f<!<!St 
.op de Dam dreigde I:n een oIag 
voor de Grote Oiub te versMe
ren. 

Commandallt N.B.S. grijpt in 
Gelukkig greep de leldinij van 

~ N B.5. In. Het schieten nam 
een eind~ nadat men de oom
mandant van N.B.S., de voonJt. 
ter van de Ned. Vereniging voor 
de Effectenhandel, de heer C. F. 
OVerhoff zag oversteken verge
zeld van een Duit. officier. Hij 
ging de Grote Club binnen. Men 
kon zien hoe hij. na enige tijd 
met een handgebaar aan zijn man. 
nen gdastte het vuren te staken. 
De N.B.S. trok zich toen van de 
hoeken en portieken terug. Doch 
andermaal weerklonken schó:en. 
Twee Duitse overvalwagens, met 
GrUne Polizei, r'eden, heftig 
vurend over Rokin en Damrak. 

Tenslotte, ~e:n ruim vier uur. 
veretomde bet geluid. Een doodse 
stille viel over de Dam. Negen· 
tien dood_ 117 gewonden was 
d<> sombere oogst van _ nrid-
dag, dle glorieus !legen. Men zag 
een warwinkel van weggewor
pen kledingstukk<!D., nee'1!'esme
t.<n fietsen, Idnderwagens, taS
lM!ll en 1ICh0enen. Men zag ellende. 
en diepe droefheid. Nog eenmaal 
had bot llTfiuwe. Duitse beest zij;n 
klauw uil€esI<>ken. . 

Ook elders schietpartijen 
Het verzet van de Du! lsers Is 

!>Iet lot de Dam beperkt gcblcve2l. 
Ook elders grepen de DWtsers 
"lUlr geweer en ml1.railleur. 

Een Duttse auto. kamende lift 
de richting O\"Crtoom we.-d door 
N.B.S. aangehouder>; een oUlcier 
en t'\\'"ee mdnderen kwamen uit 
de wagen mot de handen in ol.<> 
lwogte. Ook een autobus met 
enkele soldaten w'\,ro bevel gege
WO> te stoppen. Doch plolseHng 
wero van hieruit geschoten. Bat 
vuur werd onmiddellijk door de 
N .BS. l>e<mtwooro. Er ootwik
kelde ?Iioh een hevjg gE'YeChl Aan 
bet einde van de O\"Crtoom was 
de straat afgezet. de I>ru.g ging 
dicht. E .H.B.O. was ook hle r snel 
kr plaatse. 

Na een balI uur gaVE!!> d., 
'Duitsers zicl1 OveJ"j een der mili. 
t:ab-en vluchtte weg door bet 
VondelpRrk, (kie w...-dcn bulten 
gwecll~ gooteld - gewand of ge. 
dood - en. naar men zegt, een 
der leden V8«l de N .B.S. 

Voort.s Is op de Weleringscll8DS 
g!steraVODo een echlelpartij ent. 
etaan men een overvalw88"D van 

de N.B.s' twee leden vam de 
GrtlM PolizeI ontmoette, dle met 
het gewooT in aaIlslag liepen. De 
N.B.S. somaneerde de Duit.'lers 
het geweer te schouderen en toen 
daaraan nlet werd voldaan, sob<>- · 
tem ,;ij, waarb~ ook een v<lOrbÜ' 
ga,nger gedood en twee gewond 
we-rdoo. 
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