
Lijken op de Dam
Op 7 mei 1945, twee dagen na de capitulatie, schoten
Duitse soldaten op de Dam in Amsterdam op feestende
burgers. Er vielen enkele tientallen doden. Van die
moordpartij bestaat een iconische foto, die gisteren
opnieuw werd vastgelegd.

Door onz e redacteu r
Bas Blokker

Een van de iconische foto’s van de
Tweede Wereldoorlog is niet uit
de oorlog maar van daarna. Van
net daarna. Het is een foto die

Willem Leijns maakte op 7 mei 1945 op de
Dam in Amsterdam. Twee dagen nadat in
Hotel De Wereld in Wageningen de onder-
handelingen over de overgave van de
Duitse troepen waren begonnen. Een dag
na de ondertekening van de capitulatie.
Op maandag 7 mei was Nederland dus
echt bevrijd en duizenden mensen trok-
ken naar de Dam om dat te vieren. Het was
zonnig, 21 graden – op een van de foto’s
van Leijns zie je tientallen mensen zitten
of liggen in het plantsoen, waar nu het Na-
tionaal Monument staat.

Enkele uren, misschien maar enkele
minuten later, ziet de Dam er uit als oor-
logsgebied. Her en der liggen doden en
gewonden, achter elk denkbaar obstakel,
een lantaarnpaal, een vrachtwagentje of
zelfs achter de stoeprand, zie je mensen
bukken om maar niet geraakt te worden
door rondvliegende kogels. Op de iconi-
sche foto van Leijns zien we een groep
mensen schuilen achter een draaiorgel –
‘Het Snotneusje’ heette het, en het heeft
drie kogels opgevangen die Duitse solda-
ten hadden afgevuurd vanuit de Groote
Club op de hoek van de Dam.

Duitse soldaten? Die hadden zich toch
overgegeven? Ja, maar dat wil niet zeggen
dat ‘de Nederlanders’ of ‘de Geallieerden’
daarmee effectief het gezag hadden over-
genomen. Die eerste dagen na de capitula-
tie bevond het land zich in een onbestemd
gebied tussen recht en wetteloosheid, met
zowel wettige arrestaties als eigenrich-
ting. Op 7 mei werd NSB-leider Mussert
aangehouden. Op 8 mei executeerden
Duitse soldaten acht Nederlandse man-
nen in Bolnes. Op 9 mei dreigden Canade-
se soldaten te schieten als ze troepen van
de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) met
vuurwapens tegenkwamen.

De Dam werd die zevende mei nog be-
waakt door gewapende Duitsers en intus-
sen liepen meer of minder geregelde troe-
pen van de BS door de stad. De ontwape-
ning van de Duitsers was voorbehouden

aan de geallieerde troepen, maar deson-
danks deden de ijverige Nederlanders het
af en toe zelf. De toedracht van de schiet-
partij op de Dam is nog altijd in nevelen
gehuld. „Zooals in dergelijke gevallen,
lokte het eene schot het andere uit”,
schreef C.F. Overhoff, de gewestelijk com-
mandant van de BS. Daarmee veront-
schuldigde hij de Duitsers niet, maar
toonde hij wel begrip voor de onoverzich-
telijkheid van het moment. De Dam was
maar een van de plekken waar zulke inci-
denten plaatsvonden. Dezelfde dag werd
in Amsterdam ook in de buurt van het
Centraal Station geschoten. En in Utrecht
kwamen negen mensen om bij een schiet-
partij tussen Duitsers en BS’e r s.

„Het limbo van een machtswisseling” is
wat kunstenaar Ronald van Tienhoven
(1956) intrigeert. Van Tienhoven recon-
strueerde de situatie aan de hand van fo-
to’s die door de in groten getale op de Dam
aanwezige fotografen en filmers zijn ge-
maakt. Op de foto’s vastgelegde details –
achtergebleven schoenen, een omgevallen
kinderwagen, verstrooide bloemen –
schikte hij opnieuw in zijn fotostudio en
het resultaat is sinds gisteren te zien op de
Dam, in de sierlijke kiosken die hij liet na-
bouwen. En om drie uur ’middags, precies
68 jaar na dato, ‘opende’ hij zijn installatie
door de foto van Leijns opnieuw te maken.
Op de Dam stond een 3D-kopie van het
draaiorgel, erachter een groep schuilende
mensen en de fotocamera in het raam van
de Industrieele Groote Club. Daar stond
Leijns in 1945, procuratiehouder en ama-
teurfotograaf, die gedurende de oorlogs-
jaren zorgvuldig een fotorolletje had be-
waard voor de bevrijding.

Eromheen liepen gisteren, tussen alle
toeristen en passanten, ten minste drie
mensen die de schietpartij hadden meege-
maakt. Kinderen, die door hun vader wa-
ren meegesleurd toen het schieten begon.
In de Nieuwe Kerk op de grond gedrukt, of
in een zijstraatje van de Nieuwendijk,
schuilend voor de kogels en rondvliegend
glas. En achteraf een glaasje water voor de
s ch r i k .

De meeste historische gegevens in dit stuk
zijn ontleend aan het boekje De Dam 7 mei
1945 van Flip Bool en Veronica Hekking.

‘De Dam ligt
bezaaid met lijken
en wij willen het
vege lijf redden’

De vrouw in die witte jurk, dat ben
ik. Kont naar achteren. Ik hurk en
neem de houding aan van een
vrouw die 78 jaar geleden schuilde
achter een draaiorgel voor een ko-
gelregen van de Duitsers. Want ik,
en nog 24 mensen met mij, zijn
door Ronald van Tienhoven ge-
vraagd om als figurant op te treden
en een foto van Willem Leijns na te
spelen: re-enactment van de
schietpartij van 7 mei 1945.
Die foto heb ik goed bestudeerd.
Een mengelmoes van mensen die
samen achter het orgel proberen te
schuilen. De Dam ligt bezaaid met
lijken en wij willen het vege lijf red-
den. De vrouw wier houding ik
moet aannemen, had een lichtge-
kleurde jurk aan want ze dacht
feest te gaan vieren. Ook ik heb een
vrolijke jurk aan en het voelt als een
feestje: het is stralend weer.
De Dam is vol toeristen. Repetitie.
We worden opgesteld voor de foto.
Onderwijl komt een oude dame
naar ons toe. Ze vertelt dat ze erbij
was, ze school een eind verderop.
„Was het traumatisch?”, vraag ik.
„Ach”, zegt ze „Nee. Ik was 17. De
volgende dag was ik weer op de
Dam. Toen was het echt bevrijding.
Feestvieren! Ik sprong op een auto
vol Canadezen.”
Dan roept Van Tienhoven nog-
maals: op je plaatsen! Er wordt een
plaatje van ons geschoten. Een
vrouw met een kersverse baby
staat voor me, ernaast een jongetje.
We kijken elkaar wat lacherig aan,
het voelt vreemd. Even zijn we lot-
genoten.

Ine Poppe

De scène van de schietpartij op de
Dam in Amsterdam op 7 mei 1945

werd gistermiddag op locatie nage-
speeld. Foto’s Ilvy Njiokiktjien

De foto die Willem Leijns op 7 mei 1945 maakte van de schietpartij op de Dam.


