
 

 

    Jom Hasjoa                                       
 
Holocaust herdenkingsdag                    
 
27 Nisan. 
- Dag van de herdenking van de sjoa,  

 de vernietiging van de zes miljoen Europese Joden   

 tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
 

- Joodse herdenking van slachtoffers van de Jodenvervolging   

 tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 

- Herdenking van de opstand van het Getto van Warschau. 

 
 

Dit is een kopie van de windvaan van de Steenwijker synagoge.  De vaan werd in 1870 vervaardigd om de nieuwe 

synagoge in Steenwijk te sieren. De tekst: “Dit is het vaandel van de legerplaats van Juda” verwijst naar de stammen die 

onder leiding van Mozes het Beloofde Land bereikten. Een van de stammen, die zich daar onder hun banieren 

verzamelden, was de stam van Juda, hun nakomelingen worden Joden genoemd. De diaspora verspreidde hen over alle 

uithoeken van de wereld; en zo kwamen ze ook in Steenwijk. 
 

De synagoge aan de Gasthuispoort was het middelpunt van het Joodse religieuze leven in Steenwijk.  Joodse Steenwijkers 

konden hier samen hun identiteit beleven en bewaren. Maar verder waren de Joden gewone Steenwijkers, die hier hun 

brood verdienden, die hun kinderen samen met niet-Joodse Steenwiekerties naar school stuurden, die actief waren in het 

Steenwijker verenigingsleven en de lokale politiek, die Steenwiekers spraken, zij het vermengd met zo af en toe enkele 

Jiddische woorden. 
 

“Zo, miejonge ’è’j de jeletjes in de Ruh”, zei mijn Oma als ze van mijn vader wilde weten of wij al naar bed waren. Mijn 

Oma Sella kwam uit een liberaal Joods gezin. Haar moeder Jette was vroedvrouw. Bij haar 40-jarig jubileum maakte ze 

de balans op: ze had “6000 kinderen gehaald”: Joodse en niet- Joodse kinderen. Dat maakte voor Jette niet uit en het 

maakte de kraamvrouwen ook niet uit dat zij door een Joodse  vroedvrouw werden verlost.  
 

De eerste decennia van de twintigste eeuw kenmerkten zich door de strijd voor algemeen kiesrecht, voor vrouwenrechten, 

voor het recht op vervolgonderwijs voor iedereen en ook voor het recht om “vrij te denken”.  De rede nam vaker de plaats 

in van gezag of dogma’s. Ook Joden ontleenden steeds minder vaak hun culturele identiteit aan hun afkomst, geloof of 

overgeleverde tradities. Jongeren trokken naar de grote steden die meer mogelijkheden voor ontplooiing boden.  

 

Daardoor, maar ook omdat de noodzaak voor de mitswa, het naleven van de Joodse geboden, minder werd gevoeld, 

kwamen in de synagoge steeds minder mensen. Soms waren er niet voldoende mannen om “minje” te maken. Een minjan  

is de voor de gebedsdienst vereiste groep van minstens tien Joodse mannen van 13 jaar of ouder, Als er geen minje was, 



werden nog snel wat mannen opgehaald uit hun huizen. Soms waren ze dan loyaal aan de Joodse gemeenschap. Soms 

volhardden de mannen in hun besluit niet naar sjoel te gaan. 
 

De ruim 100 Joden die in de jaren dertig in Steenwijk woonden, leefden in harmonie met hun niet-Joodse stadsgenoten. 

Mijn vader zei: “Je wist precies wie Joods was en wie niet, maar het deed er niet toe. Je wist bijvoorbeeld ook precies wie 

Katholiek, Hervormd, Gereformeerd of “Rood” was.   
 

Tot in mei 1940 de laarzen ons land instampten… 

Vanaf dat moment bleken er twee soorten Nederlanders te bestaan; en dus ook twee soorten Steenwijkers: Ariërs en Niet- 

Ariërs. Toen de J’s op de persoonsbewijzen werden gestempeld en de sterren op de kleren waren genaaid, was duidelijk 

dat de Joodse Steenwijkers er anders voor stonden dan de rest. En wat dat betekende weten we nu maar al te goed. 
 

Aan het begin van de oorlog waren er 105 personen, die tot de Joodse Steenwijkers werden gerekend. Zes zijn in de oorlog 

een natuurlijke dood gestorven. Eenenvijftig stadsgenoten werden slachtoffer van de nazi’s. Hun namen staan op het 

gedenkteken voor Rams Woerthe. Na de bevrijding waren er nog achtenveertig in leven. 
 

De meesten kwamen terug naar Steenwijk, allemaal met hun eigen verhaal. Maar aan wie konden ze het vertellen? En 

aan wie wilden ze het vertellen? De overlevenden bleven stil over 5 jaar bezetting. Ze stonden zich niet toe om òm te 

kijken. Zij richtten hun blik op de toekomst. Na de oorlog groeide het Joodse bewustzijn opnieuw. Een nieuw Beloofd Land 

werd gesticht: de Staat Israël. Een nieuw leven daar tussen mensen met eenzelfde achtergrond lokte.  
 

De kehille Steenwijk, die nog op enkele handen te tellen was, sloot zich aan bij de Nederlands Israëlitische Gemeente in 

Zwolle. In 1951 werd besloten de synagoge te verkopen. Mijn grootvader en vader, Hendrik en Moos de Vroome kochten 

het pand en lieten het verbouwen tot garage met een woning. Toen leek dat passend vanuit de wederopbouwgedachte. De 

windvaan werd weer op de top van de voorgevel geplaatst. Het was een herinnering aan de functie die dit gebouw tussen 

1870 en 1951 had gehad. Het pand is in 1984 gesloopt.  
 

Het vaantje kreeg een plaats op de hoek van mijn erf. Op dit moment  wordt het in Groningen tentoongesteld op een 

expositie gewijd aan Leo Polak, de rechtsgeleerde, filosoof, vrijdenker. Leo Polak had al jong zijn gebedsriemen opgeruimd 

en het geloof verwisseld voor het autonome vrije denken. Hij was een van de eersten die op grond van zijn Joodse 

achtergrond werd opgepakt en vermoord. “Hitler heeft van hem weer een Jood gemaakt,” zei zijn kleinzoon. Leo Polak 

was een van de 125 in Steenwijk geboren Joden die door de nazi’s zijn omgebracht. 

 

Wat rest nog van de rijke geschiedenis van de Joden in Steenwijk? De Joodse begraafplaats is het laatste tastbare Joodse 

erfgoed in Steenwijk. Drie jaar geleden overleed Jaap Slager, de laatste in Steenwijk geboren, getogen en oud geworden 

Jood. Hij werd op de Joodse begraafplaats begraven. Zijn familiegeschiedenis laat zich daar lezen. Er liggen nu vijf 

generaties Slager: twee eeuwen. Toen vorig jaar de zerk op het graf van zijn weduwe werd onthuld, voelde dit als de 

afsluiting van de Joodse geschiedenis in de stad.  
 

“Hoeder van het Joodse erfgoed in Steenwijk” staat op de grafzerk van Jaap. Ik kreeg zijn sleutels van de begraafplaats. Ik 

bewaar ze met zorg. Wanneer het vaantje terug is uit Groningen zet ik het weer op de hoek van mijn erf. Als een teken dat 

men bij mij terecht kan voor de sleutels van het Joodse erfgoed in Steenwijk of voor informatie over de Joodse 

Steenwijkers. 
 



Binnenkort verstommen de stemmen van degenen,die de shoa hebben meegemaakt, maar de geschiedenis van de 

vervolgde Joden blijven we vertellen. 
 

U bent welkom om met mij het Joodse erfgoed in Steenwijk te delen. 

 

 

        Jom Hasjoa                                       
 

 

 
 

 
Harma B. Prinsen- de Vroome 

Rams Woerthe Steenwijk 

donderdag 16 april 2015 
 

 

 

 

 
 


