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 Westergracht 3     Als de school kon spreken … 

 
Aan de Westergracht zijn meerdere herinneringen 
aanwezig aan de Tweede Wereldoorlog (WO II). Je 
vindt ze onder andere vlakbij en ook in de gevel van 
de Bavoschool.  
 
De jongste herinnering dateert uit 2009 en kun je zien 
in de gevel van de Bavoschool aan de Westergracht. 
Dit is het resultaat van een gezamenlijke actie van de 
werkgroep Jeugd van de Historische Vereniging Haer-
lem, het Haarlems Verzetsmuseum en de oud direc-
teur van de Bavoschool, Hans Peeters. Voor de 
kinderen van de groep 7 en 8 van de Bavoschool 
hebben ze een programma gedraaid om de kinderen 
bewuster te maken van de historie van de Wester-

gracht in relatie met de WO II.  
 
In dit geval ging het met name om de deportatie van de 
Joodse Haarlemmers. In de actieweken is de kinderen het 
verhaal verteld over de nacht van 25 op 26 augustus 1942 
toen vanuit de oude Bavoschool ruim 170 Haarlemse Joden 
door de Duitsers zijn afgevoerd naar kamp Westerbork. Om 
deze verschrikkelijke gebeurtenis en het geweld van oorlog 
te blijven herinneren is een herdenkingssteen in de muur van 
de nieuwe Bavoschool aangebracht. Het ontwerp is van de 
Rob van Riessen en de uitvoering van Swaalf Natuursteen te 
Haarlem. 
 
Tegenover de Bavoschool staat het monument “Treurende 
Vrouw”. Gemaakt door Ludwig Oswald Wenckebach ter 
nagedachtenis aan de moord op tien mensen die in 1944 als 
vergelding door de Duitsers werden doodgeschoten. Deze verschrikkelijke actie was het gevolg van het 
neerschieten van de verrader Fake Krist op de Westergracht. Vanuit de gymzaal van de oude Bavoschool 

werd het fatale schot op Fake Krist, een foute Haarlemse politieman, 
gelost.  
De Duitsers spaarden de Bavoschool omdat ze dachten dat het schot uit 
één van de naburige vier huizen (links van de school) was gekomen. De 
bewoners daarvan kregen toen nauwelijks de tijd om wat spullen te 
pakken voordat de vier huizen werden platgebrand.  
Op deze plaats staan weer huizen. Deze zijn echter iets afwijkend van 
het blok waar ze tegenaan zijn gebouwd. 
 
Het monument is door de school geadopteerd. 
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