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verdwenen joden uit steenwijk een ‘gezicht ’ geven

EEn p roj EC t u i t H E t o n DErw i js

Het mooie van dit project vond ik hoe crea-

tief kinderen zijn om hun hoofdpersoon een 

‘gezicht’ te geven. En ook leerlingen die in de 

klas nooit op de voorgrond staan deden die 

avond enorm hun best. De leerlingen zullen 

hun hoofdpersoon altijd blijven herinneren. 

Het was veel werk om dit te organiseren 

maar als je ziet wat voor moois je terugkrijgt 

dan was dit het dubbel en dwars waard. 

Sjef Damhuis, docent geschiedenis, organiseerde 

het project Levensverhalen voor leerlingen van 

de mavo klassen 2A en 2B van CSG Eekeringe te 

Steenwijk. Scholen met belangstelling voor dit 

project kunnen informatie of een brochure aan-

vragen via mail bij sdamhuis@eekeringe.nl

de levensverhalen van ma-

rianna, margarita en mozes 

de groot, verteld door de 

leerlingen delila oltean en 

merith beute (14 jaar), en 

per persoon gepresenteerd 

in drie dozen als ‘koffers’. 

de ongetrouwde zussen en 

broer Marianna (58), Mozes 

(56) en Margarita (43) de 

groot woonden aan het begin 

van de tweede wereldoorlog 

nog altijd in hun ouderlijk 

huis aan de tukseweg 108 in 

steenwijk. 

Mozes was van beroep 

onderwijzer. Hij werkte tot 

november 1940 op school B in 

steenwijk. Mozes stond erom 

bekend dat hij erg mooi kon 

voorlezen. oud-leerling rijk-

man boonstra zegt hier later 

over: ‘hij droeg als het ware 

voor, echt prachtig.’ 

Mozes zat in steenwijk in 

het bestuur van de bond van 

onderwijzers. 

In november 1940 werd 

Mozes, omdat hij geen 

ariërverklaring kon tekenen, 

ontslagen door de gemeente 

steenwijk. Hij had meer dan 

30 jaar voor de gemeente 

gewerkt. Een dag na het 

ontslag werd er direct een 

nieuwe docent benoemd. Het 

is onbekend hoe zijn collega’s 

hierop reageerden. 

In augustus 1941 ging Mozes 

op de tukseweg lesgeven aan 

Joodse kinderen die van de 

duitsers vanaf 1 september 

1941 niet meer naar school 

mochten. Mozes heeft dit 

gedaan tot eind juli 1942. Hij 

moest zich van de Duitsers 

toen melden in rouveen om 

te werken in kamp Conrad. Hij 

moest hier met andere gevan-

genen werken aan de aanleg 

van een nieuwe weg. 

op 3 oktober gingen alle 

gevangenen van het kamp lo-

pend naar station Meppel om 

hier de trein te nemen naar 

westerbork. na aankomst 

in westerbork kreeg hij een 

hartaanval. na twee weken in 

het kampziekenhuis werd hij 

op 23 oktober op transport 

gezet naar auschwitz. na 

aankomst werd hij direct door-

gestuurd naar de gaskamer. 

Op 6 oktober 1942 gebeurde 

er iets verschrikkelijks. De 

zussen Marianna en Margari-

ta, die waarschijnlijk gehoord 

hadden dat Mozes in wester-

bork zat, deden een poging 

tot zelfmoord. waarschijnlijk 

wilden ze niet onderduiken, 

omdat Marianna een bochel 

had. wie wil er nu een ge-

handicapte als onderduiker 

hebben?

om half 3 in de middag 

vertrokken de zussen, na gif 

te hebben ingenomen, lopend 

richting het dorpje tuk. Bij 

slager bertus hof in tuk zak-

ten Marianna en Margarita in 

elkaar. Marianna stierf vrijwel 

direct. rinke Bosma (oogge-

tuige): ‘Ik zie ze nog lopen, 

die twee zusters van Moos. ik 

woonde in tuk naast het oude 

gemeentehuis en we zeiden: 

wat raar, wat moeten die hier 

nou toch? ik zag ze wel eens 

in steenwijk lopen maar nooit 

in tuk. Later hoorde ik wat 

er gebeurd was. ze waren zo 

in elkaar gezakt. Mensen die 

erbij geweest waren zeiden 

dat ze niet veel meer gezegd 

hadden, maar de jongste zou 

gezegd hebben dat ze iets 

hadden ingenomen, omdat 

hun broer was opgepakt.’ 

In het politierapport staat 

vermeld: ‘In de namiddag van 

dinsdag 6 oktober omstreeks 

15.15 uur werd Dr. Bouwer 

meegedeeld dat de dames 

Marianna en Margarita zich 

vermoedelijk hadden vergif-

tigd en eerstgenoem
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de stervende was. ik heb mij onmiddellijk ter 

plaatse begeven en trof in de woning van 

lambertus hof, wonende te tuk, de dames in 

zorgwekkende toestand aan. Marianna gaf na 

enige ogenblikken de geest. Margarita is over-

gebracht naar het ziekenhuis te Meppel.’ aldus 

politieagent H. van der Heide.

enkele dagen later werd Marianna begraven 

op de Joodse begraafplaats aan de eesveen-

seweg. 

Op haar graf staat vermeld: ‘hier rust de 

maagd Mirjam, dochter van rabbijn Menachem 

en haar moeder golda. Moge haar ziel gebon-

den worden in de bundel van het eeuwige 

leven.’

Margarita werd naar het ziekenhuis 

in Meppel overgebracht. Later ging 

ze naar de krankzinnigeninrichting 

Brinkgreven in Deventer. op 10 

februari 1943 werden alle joodse 

patiënten door de Duitsers met 

veewagens opgehaald. De wagens 

werden met prikkeldraad afge-

sloten. De patiënten gingen naar 

westerbork.

op dinsdag 20 april 1943 vertrekt 

Margarita met nog 1165 mensen in 

veewagens van westerbork naar 

sobibor. Direct bij aankomst op 

vrijdag 23 april worden alle joden 

direct vergast. 

voor Margarita, Marianna en Mozes 

wordt in het najaar een stolper-

stein gelegd die geadopteerd 

wordt door onze school. 

Stukken uit het familieverhaal De Groot in 

Steenwijk. A Gemeentelijke lijst uit de oorlogs-

jaren: M. de Groot op Tukseweg 108.   

B Het persoonsbewijs van Mozes.    C Het graf 

van Marianna op de Joodse begraafplaats.      

D De namen van Mozes, Marianna en Margari-

ta op het Joodse gedenkteken.    E  Oude foto van 

de plek in Tuk waar zij ineenzakten.   

F Het Rijkswerkkamp ‘Conrad’, Rouveen, op 

een oude prentbrief kaart.
a
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kOrt

Afgelopen zomer besloot de Amsterdam-

se gemeenteraad unaniem in te stemmen 

met de voordracht voor een nieuwe locatie 

voor het Holocaust Namenmonument. Na 

een uitgebreid onderzoek, dat maanden in 

beslag heeft genomen, is de keuze gevallen 

op een fraai gelegen groenstrook aan de 

Weesperstraat, grenzend aan de ommuurde 

tuin van de Hermitage en de Protestantse 

Diakonie. Deze twee ‘buren’ hadden al in 

eerder stadium aangegeven blij te zijn met 

de komst van dit nationale monument.

Op dit moment is het in New York geves-

tigde bureau van architect Daniel Libeskind 

bezig met studies en schetsen voor wat een 

compleet nieuw ontwerp zal gaan worden 

(het bureau had ook al een ontwerp gemaakt 

voor een monument in het Wertheimpark, 

dat eerder door de gemeente als locatie 

was aangewezen). De locatie aan de Wees-

perstraat stelt veel ontwerpeisen waarmee 

rekening moet worden gehouden, zoals de 

toegang tot de tuin van de Diakonie en de 

uitgang van het metrostation Waterlooplein, 

aan de Nieuwe Herengracht.

historische locatie  Voor de oorlog 

was de Weesperstraat (die ‘Wazepergas’ 

werd genoemd) veel smaller dan nu, dicht 

bebouwd met woningen en vol Joodse 

winkels en bedrijven. Een levendige straat, 

midden in de Jodenbuurt. Aan het eind van 

de oorlog, toen de meeste Joden waren weg-

gevoerd, werden de leegstaande woningen 

geplunderd en in de hongerwinter werd het 

hout uit veel van de huizen gesloopt. De 

straat raakte ernstig in verval. In de jaren ’50 

en ’60 werd helaas het grootste deel van de 

oorspronkelijke bebouwing afgebroken, om 

de straat te kunnen verbreden.

adopteren en doneren  Gedurende 

het onderzoek naar mogelijke locaties voor 

het Namenmonument heeft het werven 

van fondsen praktisch stilgelegen. Nu de 

keuze voor de locatie definitief is, moet de 

fondsenwerving opnieuw op gang worden 

gebracht. Veel mensen hebben al namen 

geadopteerd of anderszins bijgedragen aan 

de totstandkoming van het monument. 

Maar, het is bij lange na nog niet voldoen-

de! Wij doen daarom met klem een beroep 

op de lezers van het Auschwitz Bulletin om 

niet alleen zelf een bedrag te doneren, maar 

ook om dit initiatief nadrukkelijk onder de 

aandacht te brengen van familie, vrienden, 

buren, bekenden en bedrijven.

Meer informatie over het Namenmonu-

ment en de manieren waarop u de bouw 

ervan kunt ondersteunen vindt u op de  

website www.namenmonument.nl.
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nu MoE t s trooM DonatiE s op g ang koMEn

Willem Vleeschouwer (1950) volgde o.a. een 

opleiding aan de Rietveld Academie. Hij 

debuteerde bij het bekende blad Muziekkrant 

Oor met ‘Punkkwartet’, en werd hiermee 

populair bij het grote publiek. Zijn defini-

tieve doorbraak was naar aanleiding van 

een Vuurwerkcampagne voor Sire. Verder 

publiceerde hij o.a. De Wonderbaarlijke Reis 

van Jacobus Maneschijn en Sientje Zeester (op 

tekst van Willem Wilmink) en de series Dup–

pie en Flip Vla en Pintie Prima. Vleeschouwer 

krijgt vanaf dit nummer een vaste plek in de 

kolommen van ons Bulletin!
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C a r to o n

drOOs Je s 
J I d d I s h vO O r ' k l e t s p r a atJ e s'

‘ Lo C at i E H o Lo C au s t n a M E n M o n u M E n t D E f i n i t i E f ’


