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MEREWADE 

In de geschiedenis van Gorinchem heeft de aanwezig

heid van de rivier de Merwede altijd een belangrijke 

rol gespeeld. In verschillende gedaanten heeft de 

rivier zich voorgedaan: als handelsweg, als grens of 

als waterwolf. Vaak besliste zij over welvaart en 

verval. 

De naam had oorspronkelijk betrekking op een mero

vingisch gebied •Silva Miriwido', in de betekenis van 

een soort vloedbos (meerwoud). De oudste rivier-ver

meldingen spreken van 'Meruada' (877) of 'Me

reuuida' ( 897), wat zich later tot 'Mere wade', Mer

wede ontwikkelde. Deze naam was voor de 

benedenloop - de tegenwoordige Noord en Nieuwe 

Maas - van toepassing: vanaf de dertiel)de eeuw zeker 

ook voor de bovenloop, de tegenwoordige Boven- en 

Beneden-Merwede. 

De Stichting Merewade wil de kennis van de geschie

denis van de stad Gorinchem en haar omgeving be

vorderen door het uitgeven van de reeks Merewade. 

Hierin verschijnen boeken over historische onderwer

pen, op een leesbare manier geschreven en voorzien 

van vele afbeeldingen. Ook worden resultaten van 

historisch onderzoek naar Gorcums verleden opgeno

men, met als doel deze voor een groter publiek toe

gankelijk te maken. 
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l

WOORD VOORAF 

Dit boekje is een gedenkteken. Net als het gedenkteken 
in steen op de Blijenhoek spoort het ons aan stil te 
staan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap 
in Gorinchem. Die geschiedenis heeft Bert Stamkot 
onderzocht en geboekstaafd, waarmee in de reeks 
'Merewade' opnieuw een belangrijk facet van Gorcums 
altijd weer boeiende historie is belicht. 

Was het een deel als de tien voorgaande, ik zou met 
een welverdiend woord van dank en respect aan het 
adres van de auteur en degenen die hem bij het werk 
hielpen, hebben kunnen volstaan. Maar dit elfde deel 
onderscheidt zich van alle andere omdat er geen 
sprake is van een waardevrij onderwerp als bij voor
beeld 'Molens in Gorinchem' of 'Gorcumse Schilders 
in de Gouden Eeuw', maar een episode beschrijft die 
uitmondt in vernedering, uitstoting, deportatie en 
moord op eigen stadsgenoten. En die verschrikkingen 
hebben zich niet afgespeeld in een grijs verleden, 
maar nog geen vijftig jaar geleden, grotendeels hier, 
in deze stad. Velen van hen die in de vernietigings
kampen zijn omgebracht, hadden nu nog in leven 
kunnen zijn en met ons in het Gorinchem van vandaag 
kunnen wonen en werken. Mede daarom - het is meer 
gezegd - lijkt het soms of de oorlogsjaren '40-'45 
eerder ,dichterbij zijn gekomen dan verder af geraakt. 

Stamkot's werk is niet met onbetraande ogen te lezen, 
want de mensen waar het in zijn boek over gaat, 
hadden als u en ik zo graag nog verder willen leven 
en hoopten ook op een beetje geluk en vreugde. Dat 
werd hen door de nazi's en hun Nederlandse handlan
gers echter niet gegund. Integendeel, op de meest 
geraffineerde en misdadige wijze werden deze stads
genoten vervolgd en uiteindelijk vermoord, alleen 
omdat zij Joden waren. 

Wat zich bij het lezen van de laatste hoofdstukken 
opdringt, is het hartverscheurende isolement waarin 
ook de Gorcumse Joden in de oorlog terechtkwamen. 
Hun bezittingen werden afgepakt, ze werden uit hun 
banen en zaken gezet en stap voor stap uit het normale 
leven gedrongen. En die ontrechting werd door verre
weg de meeste niet-Joden per -saldo geaccepteerd. 
Men leefde door, zonder echt wakker te liggen van de 
wanhoop van hun Joodse medeburgers. Die houding 
gold ook de autoriteiten en instellingen, waarvan men 
toch minimale bescherming of hulp had mogen ver
wachten. Het boek maakt op onthutsende manier 
duidelijk dat ook die verwachting ijdel bleek te zijn. 
Des te meer moet onze bewondering en respect uitgaan 
naar de enkelingen die, met gevaar voor eigen leven, 
wél hulp hebben geboden en ervoor zorgden dat 
althans een aantal Gorcumse Joden de oorlog heeft 
overleefd. 

Ten slotte: 'Joods Gorcum: een gedenkboek' is een 
indrukwekkend boek dat - zo hoop ik van harte -
velen zullen lezen. Omdat het herinnert aan de ge
schiedenis van de Joodse gemeente. Omdat het een 
gedenkteken is voor zeventig vermoorde vrouwen, 
mannen en kinderen en voor de overlevenden die 
geschonden verder moesten. Omdat het verhaalt van 
de zwartste bladzijden uit de eigen geschiedenis, maar 
ook van de moedigen die Joden hebben gered. En 
omdat het een teken is voor ons allemaal, een bittere 
les uit het verleden en een waarschuwing voor de 
toekomst. 

Gorinchem, april 1989 

C. de Ruiter
voorzitter Stichting Joods Gedenkteken Gorinchem
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INLEIDING 

De belangstelling voor de geschiedeni s van de joden 
in de provincie of ' mediene ' is de laatste twee decennia 
enorm toegenomen. Men kan daarvoor enerzijds het 
Memorboek van M .H . Gans en de act iviteiten van het 
Joods Historisch Museum als in iti atoren zien. Ander
zijds is het onmiskenbaar , dat de T weede Wereldoorlog 
nu voor velen dichterbij lijkt te staan dan twintig jaar 
geleden (daaraan droegen het werk van dr. L. de Jong 
en het loskomen van verdrongen oorlogservaringen in 
belangrijke mate bij): waardoor zich ook het besef 
ontwikkelde , dat de gesc hieden is van de joden in de 
regio eigenlijk zo goed als afgesloten is en sne l, maar 
zorgvuldig, vastgelegd behoord te worden . 
Nu bergt het beschrij ven van een stukje joodse hi storie 
een risico in zich. Een te enge afbakening van het 
onderwerp kan de indruk wekken, dat hier de geschie
denis van een geïso leerde groep wordt verhaald . De 
joodse bevolking had uiteraard we l een e igen identiteit . 
zoals de andere religieus bepaalde groepen dat ook 
hadden , maar tege lijkertijd raakte men sterk ingebed 
in deze veelvormige samenleving . Na officiële e man
cipatie ( 1796), vo lgde integratie en soms assimilatie. 
In dit boek trachten wij de Gorcumse joden of joodse 
Gorcumers te volgen . Onder hen verstaan wij al len 
met een joodse identiteit of een joodse culturele 
achtergr~nd, die gedurende korte of langere termijn -
soms hun hele leven - in Gorinchem woonden en 
werkten , hun godsdiens beleden of zich daar van 
afkeerden. Voor zover mogelijk zal telkens dit bestaan 
in relatie met of op z' n minst tegen de achtergrond 
van de Gorcumse ·samenleving worden belicht. 
Er is nadrukke lijk gepoogd om het joods-Gorcumse 
leven van voor 1940 in beeld te brengen. Probleem 
was echter , dat er zeer weinig directe literatuur of 

archiefbronnen waren. Zonder concrete aanwij zingen 
vergt een onderzoek in bijvoorbeeld het arch ief van 
het M ini sterie van den Eeredienst (ARA Den Haag) " 
of het archief van de Nederlands- lsraeliti sche Hoofd
synagoge (GA Amsterdam)2 1 buitensporig veel tijd. 
Aan de hand van uiteen lopende gegevens van ver
schi llende herkomst kon toch een fragmentarische 
beeld worden gereconstrueerd . 
Omvangrijk waren de bronnen met betrekking tot de 
Tweede Wereldoorlog. Zo werd in het GA Rotterdam 
uitvoerige correspondenti e tussèn het Gorcumse kerk
bestuur en opperrabb ijn Dav ids aangetroffen 31 

, en 
we rden er gegevens uit het RIOD verkregen"' . In 
Gorinchem tenslotte konden ee n aantal belangrijke 
dossiers worden geraadpleegd . Al dit materiaal kon 
naast twee nuttige werken ge legd worden, die de 
gesc hieden is van de Duitse bezetting te Gorinchem tot 
onderwerp hebben: Van Rappard ' s autobiografi sche 
' Hoe was het ook weer ' ( 1979) en het artikel van 
A .I. Busch in de Gorcumse Courant getite ld 'De 
Duitse bezetti ng ' ( 1982). Voor wat de vervolging van 
de joden betreft constateren wij dat met name het 
eerstgenoemde werk nogal afwij kt van onze bevindin
ge n. 
De hebreïcus J. Becker is auteur van het eerste hoofd
stuk en zorgde voor vertalingen van hebreeuwse 
teksten. H .H. Me ijler verr ichtte onderzoek op het 
Gorcumse Gemeente Archief in de oorlogsdossiers, 
hetgeen hij met een aantal re levante gesprekken wist 
aan te vu llen . Beide heren verschaften bovendien 
informatie betreffende de joodse culturele en religieuze 
ach tergro nden. Voor de uiteindelijke compilatie van 
de tekst is ondergetekende verantwoordelijk. 
Reeds in I979 gaf Merewade te kennen een deel over 
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joods Gorcum in haar reeks te w ill en opnemen;' . 
T wee jaar later ondernam voorzitter Klaas de Boer 
tevergeefs pogingen een auteur te vi nden"' . In het 
vijfde Merewade-deel werd geconstateerd . 'dat de 
geschiedenis van Joods Gorcum. haar leven en haar 
uitmoording. nauwelijks is beschreven. Dit dient wel 
Ie gebeuren. zowel ter gedenking van de Gorcumse 
Joodse gemeente élls aan hen die daarvoor zijn omge
komen''' . De toezend ing van re levant materiaa l over 
joods Go rcum door mevrouw Barn s-van der Staaij. lid 
van een projectgroep voo r de gesch iedeni s van de 
joodse gemeente te Zal tbommel (begin 1985) en de 

eerste initiatieve n betreffende een joods gedenkteken 

te Gorinchem (zomer 1986). act iveerden ondergete
kende tot het starten van cl it onderzoek . Toen het 
gemeen tebestuur van Gorinchem haar archieven mede 
voor di t doel openste lde en dit e lfde Merewade-cleel 
ook w ilde subsidië ren. kon dit boek geschreven wor

de n. Wij hopen. dat ondanks alle beperkingen (vooral 
qua onderzoekstijd) . dit Gedenkboek toch aan zijn 

doe l za l beantwoorden en mogelijk ze lfs tot verder 
onderzoek zal act iveren. 

Amsterdam. maart 1989 

Bert Stamkot 

Noten 
1. Met dank aan de heer J .A.C. va n der Ho rst. die in oktobe r 1988 

een - vruch te loos - oriën te rend onderzoek instelde. 

" Part . Archief 7 1-t . Allee n irw.nr. 769 ve rwijst concreet naar 

(onder andere) Gor inchem. Aangetroffen werde n enige ve rslagen 

van de inspecteur "<ltl het joodse onde rwij, en wat financiële 

corresponden tie uit de jaren tw intig . 

Archi ef NIG Rotterdam. in v.nr 757. N IG Gorinchem 1934- 1942 .-'· 
-+ Met dank aan Ad l.eu rs voor z ijn ass isten ti e e n collegia lite it bij 

de onderweken op het GA Rotterd am en het RIOD te Amsterdam. 

5. GC. 7 nov. 1979 . 

6. Brieven van K . de Boer aan het Joods Hi storisch Muse um. 

H. Beem . G AG en N IG A msterdam van resp . 27 mrt. 25 ap r en 

6 mei 1981 (ant woorden re sp. op 23 en 28 apr. 11 en 20 me i 

198 1) 

7. Stam ko t ( 1982) . pp. 96-97. Daarb ij werd een (alt ijd man k 

gaande) Yc rgelijk ing ge maakt met de geschiedeni s van de 
Gorc umse Martelaren. waarover o ns (op z ich terecht) 'bijkans 
een bibliotheek · ter beschikking staat. 
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Twee miniaturen uit de Kroniek van Gillis li Musis boven een processie van flagellanten of geselbroeder, 

(1275-1352) uit Doornik. naar aanleiding van de pest: en onder een jodenverbranding. 
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J. Becker 1. DE 'JOOTSCHE NATIE' TE GORINCHEM

Pestpogrom 

In de veertiende eeuw waren de tegenwoordige Ne

derlandse territoria Duitse leengebieden van Rooms

koning, later -keizer- Lodewijk van Beieren. Tijdens 

zijn regering heerste de pest van 1348-1352 over 

Europa. Evenals in de Duitse landen, werden de ook 

hier wonende joden door toedoen van de flagellanten 

of geselbroeders waar mogelijk 'levend' verbrand". 

Interessant is in dit verband een door de Gorcumse 

kroniekschrijver Cornelis van Zomeren overgeleverde 

mededeling'': 

'Wanneer in den Jaare 1348" de Pestziekten, bijna het 

gehee/e Christendom zeer woedende quam aan te 

tasten, zo dat 'er op veele plaatsen van de tien nauw

lijks één overschoot, zo gevoelden deze Stad ook die 

zware straf- want in eene oude aantekening staat, dat 

den Pastoor, Kapel/aan, eenige Schepenen en wel vier 

hondert andere Menschen wierden weg gerukt, zo dat 

de droefheid der Inwoonderen groot was, en men 

geen Menschen van andere plaatsen in de Stad wilde 

inlaten. In dat zelve Jaar verbrande op de Haven agt 

huyzen, dog hoe dat zelve bygekomen is vind ik niet 

vermeld'. 

In zijn boek over de Utrechtse bisschop Jan van Arkel 

schrijft Rutgers4i: 

'In 1355 zou de bisschop in Italië vertoefd hebben, 

toen hem tijdens het opdragen van de mis de heilige 

verscheen, die hem opdroeg de kardinaal-aartsbisschop 

van Ravenna te bewegen relieken aan zijn kapelaan, 

de priester van Gorinchem, mee te geven. Toen deze 

priester, Nicolaus Poker, in 1362 met de relieken in 

Gorcum aankwam, juichten Otto, de toenmalige heer 

van Arkel, en de gehele bevolking; de ongelovigen 

kregen hun straf van God'. 

Uiteraard waren er in 1362 nog veel getuigen van de 

pest en de jodenmoord in leven. De herinnering 

hieraan was kennelijk niet verbleekt ... en de burgers 

juichten. 

Wie de geschiedenis van de pest anni 1348-1352 

kent, begrijpt dat Van Zomeren met zijn opmerking 

niet anders bedoelde dan dat er joden (Rutgers' 

ongelovigen) in hun huizen te Gorinchem 'levend' 

werden verbrand, zoals dit ook gebeurde in bijvoor

beeld Zwolle. Albertus Snavel, oud-burgemeester van 

die stad schreef: 

'Eind augustus 1349 werden te Zwolle de Joden 

amore Dei [uit liefde voor God] verbrand'5
'. 

Abt Gillis li Musis verhaalt in zijn kroniek, dat de 

geselaars te Doornik in 1349 afkomstig waren uit 

Utrechtse munt met de beeldenaar van bisschop Jan 

van Arkel. 

9 
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Op deze kaart is weergegeven de tocht van de 400 flagel

lanten uit Dordrecht. die in augustus 1349 mogelijk via 

Naamlijst der Poorters 

Lange tijd horen wij niets meer over joden in Holland. 

Eerst in 1621 was er een 'Joden Kerkhoff' onder 

Oosterwijk, nabij Leerdam 10i . Blijkbaar werd deze 

begraafplaats gegund aan Levi de Jode, lombard, die 

destijds de Bank van Lening te Leerdam beheerde. 

Eind zeventiende eeuw ontmoeten wij in archivalia 

voor het eerst één met name genoemde jood te Gorin

chem. Hij was de eerste van twintig Gorcumse poorters 

van de 'Iootsche Natie'. Wij laten ze hieronder volgen 

(met de data waarop de eden werden gezworen): 

1. 30 april 1696 Daniël Alexander

Waarschijnlijk komend uit 's-Gravenhage, waar

zijn vader (?) Alexander Joode in 1690, wonende

bij de Nieuwe Kerk, werd ingeschreven als lid

van het winkeliersgilde. Hij verkocht linnen en
katoen11i . 

2. 10 december 1704 Juda Davits

Geboortig van Amsterdam.

Gorinchem naar Doornik trokken. 12 juli 1743 Marcus Israël

Eveneens geboortig van Amsterdam.

19 maart 1767 Izak van Gelder

Dordrecht"'. Op hun tocht zijn zij wellicht vanzelf 

langs Gorinchem getrokken. Eén van de geselbroeders 

zou de Hollandse graaf Willem V, geboren in 1329, 

geweest kunnen zijn 71, die tenslotte in 1357 krankzinnig 

werd verklaard en als hertog van Beieren werd opge

volgd door zijn broer Albrecht. Tenslotte vermelden 

Geboren te Winschoten, wonende te Amsterdam,

slachter. Op 25 april 1767 hebben vier (niet-

joodse) slachters bij de burgemeesteren een

request ingediend, om in het vervolg geen joodse

slachters meer het Gorcumse poorterrecht te

verlenen ... echter zonder succes.

ook de joodse Memorboeken81 
, dat in 1349 onder 22 april 1776 de 'Jood' Jacob Cohen

andere in Holland (lees Gorinchem) de joden werden Geboortig van Lobkowits in het Boheemse.

vermoord. 6. 10 augustus 1784 Levi Moses Hartog

Bij het voorgaande dienen wij te beseffen, dat de Winkelier in katoen'1l, geboortig van Zaltbommel,

vroege kroniekschrijvers in de regel priesters waren. echtgenoot van Saartje Salomon' 3'. 

Hun manuscripten werden gecensureerd opdat de kerk 5 juli 1788 Samuël Emanuël

niet in een kwaad daglicht zou komen te staan. Slechts Geboortig van 's-Gravenhage 14i. 

verhuld of buiten de censuur om konden berichten tot 8. 9 juli 1788 Salomon Mozes

ons komen'". Geboortig van Zwartsluis' 5'. 
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9. 25 juli 1788 Salomon David

Geboortig van Amsterdam'6
'. 

10. 6 augustus 1788 Simon Mozes van Driel

Hij was slachter 111
• 

11. 27 augustus 1788 Benjamin Hymans

Geboortig van Emden in Oost-Friesland.

12. 8 oktober 1788 Meyer Mozes

Geboortig van Luik, slachter'"'.

13. 11 december 1791 Salomon Levy Polack

Geboortig van Amsterdam'9
'. 

14. 11 december 1791 Joseph Davids

Geboortig van Amsterdam.

15. 25 april 1793 Aaron Nathan

Geboortig van het Brandenburgse, laatst gewoond

hebbend te Zaltbommel.

16. 5 juli 1793 Jacob Levi

Geboren te Blynisch (?) in de Palz.

17. 24 augustus 1793 Joseph Davids

Afkomstig uit Aalsius (Elzas?).

18. 6 juli 1795 Isaac Mozes

Geboortig van Zwartsluis'"'.

19. 6 juli 1795 Moses Isaac

Geboortig van Hessen'".

20. 21 januari 1796 Israël Nathan van Lier

Geboortig van Amsterdam.

Een concept van de 'jodeneed', zoals het in veel stedelijke 

resolutieboeken is te vinden. Het is oorspronkelijk geformu

leerd door de rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645) in 

zijn werk 'Remonstrantie nopende de Ordre dye in de 

Landen van Holland ende Westvries/andt dyent gestelt op 

de Joden' (/6/5). 

Al deze poorters hebben de zogenaamde 'Eed voor de 

Joodsche ingezetenen' afgelegd. Deze jodeneed is een 

uitvloeisel van de 'Remonstrantie nopende de Ordre 

dye in de Landen van Ho/landt ende Westvrieslandt 

dyent gestelt op de Joden', vervat door Hugo de 

Groot in 1615. In de Resolutieboeken van de meeste 

steden kan men een 'concept' vinden van de joden

eed"'. 

Ter vergadering van de Raad voor de Bataafsche 

Republiek werd op 2 september 1796 het volgende 

besluit genomen: 

·Geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten

of voordelen, die aan het Bataafsch burgerrecht ver

knocht zijn'.

De stad Gorinchem getuigde van haar tolerantie ten

opzichte van joden reeds een eeuw voor de geboorte

van de Bataafse Republiek.

11 
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2. DE VESTIGING VAN EEN GEMEENTE

Uit het voorgaande hoofdstuk van J. Becker is duidelijk 

geworden, dat ook Gorinchem in het pestjaar 1349 

waarschijnlijk een jodenvervolging of pogrom heeft 

gekend. Mogelijk kan een bericht uit 1365 over de 

vestiging aan de Haven van enige rijke kooplieden uit 

Luik en Keulen, die handel dreven in granen, steen 

Begraafplaats 'Het Jodendom' (kad. nr. B 650 onder 

Leerdam). 

en kalk'', wijzen op verdreven joden". Andere indica

ties voor eventuele aanwezigheid van joden te Gorin

chem zijn er verder niet; hooguit zouden het dwang

matig tot het christendom bekeerden geweest kunnen 

zijn, wier nazaten de naam De Joode zouden gaan 

voeren3
'. 

Zo was er in 1481 ene 'Aemt die jode' bekend•>. 

Eerst veel later kunnen in toenemende mate rondrei

zende joodse handelaren gesignaleerd worden. In 

sommige vrijplaatsen als het al genoemde graafschap 

Leerdam mochten zij overleden geloofsgenoten begra

ven. De oudste vermelding van een 'Jodenkerckhoff' 

aan het Recht van Ter Lede dateert van 15305> . 

Een zwervend bestaan kon soms tot buitensporigheden 

leiden. Dat was het geval bij de 'roversbende' onder 

leiding van Salomon Elias, alias Slome Reijsiger, die 

kort voor 1741 te Gorinchem in het gevang gezucht 

zou hebben6
'. Dit geval kan niet bevestigd worden, 

wel werd ene Abram Jacob 'een smous geboortig van 

Duitsland, wonend te Amsterdam op de Vlooienburg 

en dertig jaren oud' tot levenslange verbanning uit 

Gorinchem en het Land van Arkel veroordeeld, na het 

stelen van spelden op 27 augustus 17407) . 

Gaandeweg zochten en vonden steeds meer joden een 

vaste plaats van vestiging. In eerste instantie gold dat 

voor houders of pachters van een bank van lening of 

Lommerd. De joodse familie Gompertsz uit Kleef 

kreeg op die manier veel invloed in Nijmegen (1665) 

en Zaltbommel (1678). Nazaten van de Bommelse 

lommerd Hartog Levy vestigden zich onder andere te 

Heusden en Gorinchem81 
• Ook in Leerdam beheerden 

joden de bank van lening. De eerstbekende lommerd -

tevens veehandelaar - aldaar was ene Levi, die in

12 
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De eerste ingeschrevene in het Geboorte Register van de 

Hoogduitsche of Israëlitische Gemeente binnen Gorinchem. 

162 1 Willem Dominicus uit Gorinchem opdracht gaf 
om zes vette ossen te verkopen en er zes magere voor 
terug te kopen . Daar W illem zich tot de eerste opdracht 
beperkte , leidde dat tot een door de Gorcumer verloren 
proces"> . 
Hoewel er dus enige relaties waren tussen de joodse 
lombarden van Zaltbommel en Leerdam met Gorin
chem , bleef de Gorcumse bank van lening zonder 
joodse bemoeienis. De oorzaak hiervoor kan we llicht 
gevonden worden in het feit dat de Gorcumse ' tafe l 
van lening ' al vanaf 1560 werd uitgebaat. Aanvankelijk 
door Italianen uit Lombardije en Piemonte '0 l, vanaf 
1626 door leden van de famili e Snoek"' · 
Tussen 1696 en 1787 vestigden zes joodse burgers , 
afkomstig uit Amsterdam , ' s-Gravenhage, Zaltbommel 

en Bohemen , zich metterwoon in Gorinchem (zie 
hiervoor, p.10). Alleen van de Bommelse Levie 
Mozes Hartog is het adres bekend , namelijk het huis 
naast ' Joseph ' aan de Burgstraat tussen Dalemstraat 
en Vismarkt '2' . Samen met Saartje Salomon stichtte 
hij een gezin ; zoon Salomon werd op 14 januari 1787 
geboren. Op zich ni et zo' n bij zonder feit. Wel van 
bel ang is, dat deze jonge telg als eerste werd inge
schreven in het 'Geboorte Register van de Hoogduit
sche of Israëlitische Gemeente binnen Gorinchem '13>. 

Het tot dusverre oudste bewij s van het bestaan van 
een joodse gemeente of kille alhier '4 ) . 

In het ene jaar 1788 signaleren wij, dat er aan evenveel 
joden burgerrecht verleend werd als in de voorafgaande 
eeuw , namelijk weer aan zes personen , nu afkomstig 
uit 's-Gravenhage , Amsterdam , Driel , Zwartsluis, 
Emden en Luik (z ie hiervoor , pp . 10-11). Hing dat 
soms samen met de plaatselijke politieke ontwikkelin
gen ? Na een patriotti sch intermezzo vanaf 1783 , was 
de stadsregering s inds 9 april 1788 weer volledig in 
handen van Oranje-gezinden. Hun aanhang leek 
echter beperkt , daar zij moeite hadden de vroedschap 

13 
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en de burgerwacht met vo ldoende kandidaten te 

vullen 15' . Waar de overheid steun zocht , konden de 

mogelijkheden om zich te vestigen wat z ijn verruimd. 

En er bestonden relaties tu ssen joden en prinsgezin
den 16l_ Zo kende het naburige Oranje-graafschap 

Leerdam al langer een joodse instroom , vooral vanuit 

Zeeland 1' 1en kon de landelijke Oranjepartij op steun 

van Amsterdamse joden rekenen 181 . 

De aanwas van het aantal joden te Gorinchem zette na 

1791 door met de komst van acht poorters , voor de 

helft afkomstig uit Duitstalige gebieden. De laatsten 

symboliseren de algemene trek vanuit het oosten naar 
de kusten van de Noord zee om economische redenen 1"1, 

waarbij voor de joden het v irulente anti -semitisme als 

extra impuls gold om naar het westen te gaan'"' · 

Het politieke tij keerde in Nederland weer begin 

1795, waar - gesterkt door de Franse Revolutie van 

1789 - de patriotten de Bataafse Republiek uitriepen , 

onder het motto ' Vrijheid , gelijkheid , brpederschap ', 

1787. Voor Oranje trekken de Pruisische troepen Gorinchem 

binnen via de Dalempoort (rechts). terwijl de patriotten de 

stad door de Kanselpoort verlaten. 

hetgeen ondermeer res ulteerde in het burgerrecht voor 

joden ( 1 maart 1 796) . Deze wetge ving markeert een 

emancipatieproces van de joden in Nederland. Eerder 

als beginpunt , dat de mogelijkheid tot integratie in 

zich borg , dan als bevestiging van grote tolerantie ' 1' . 

Het verzoek van Gorcumse joden om een Israëlitische 

begraafplaats aan te leggen is een eerste voorbeeld 
van de nieuwe ve rhoudingen. 

Begraven 
Deelname aan een begrafenisplechtigheid is voor 

joden een zeer eervolle zaak ; men bewijst hiermee 

' een waarachtige daad van genade'. Vanaf het moment 

dat de dood intreedt be waken zij het 1ijk en begraven 

14 
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het nog dezelfde dag of daags na sjabbat en Grote 
verzoendag. Aangez ien een lijk als onrein wordt 
beschouwd , hoort de begraafplaats buiten de bebouwde 
kom te liggen. Begraven binnen of rond de synagoge 
gebeurt niet. De vee lvuldige gebruikte term 'jode n
kerkhof' is daarom feite lij k onjuist" '. 
Omdat in Gorinchem een begraafplaats voor joden 
ontbrak , moesten de doden naar Leerdam wo rden 
overgebracht. Een omslachtig karwe i. omdat er nog 
weinig joodse bege le iders konden worden gevo nden 
en het vervoe r - nog op dezelfde dag - moeizaam te 
rege len viel. Schrale troost was , da t vanwege een 
resolutie van de Staten van Holl and het de Hervormde 
kerk verboden werd rechten te heffen op het vervoe r 
van lijken naar joodse begraafplaatsen ( 1721 )'' '. Van 
de nieuw ontstane Bataafse si tuati e werd op 26 oktober 
1795 gebru ik ge maakt door ·de Joodsche Gemeente 
alhier ' om het stadsbestuurder te verzoeken ·om een 
plaa ts ter begraving der lijken hunner Natie·. Het 
request werd in handen gesteld van een commiss ie 
van burgers tot het regelen van een a lgemene begraaf
plaats '"' . Aan dit 'com ité van fabricage' werd opnieuw 

ee n verzoek ter hand gesteld om ·eene bekwaame 
plaatze' aangewezen te krijgen , dan wel om een stuk 
grond te mogen kopen . De ondertekenaars Aäron 
Nathan , Jacob Levy, Salomon Dav id Rubens en 
Meijer Mozes , weze n in hun brief van 22 december 
1796 er op , dat z ij · ... niet alleen met zeer veele 
kosten dezelve naar andere plaatsen moeten verzenden, 
maar ook reeds gebeurd is , dat zij het gesonden lijk 
weder hebben terug bekoomen, met dat gevolg, dat 
zij bijna niet geweeten hebben , waar het doode lighaam 
te begraaven ....,, ,_De gemeente raad volgde het 

positief ogende adv ies van het comité van fabri cage: 
toes temming te verl enen tot aankoop van grond , 
waarvan dan nader bepaald kon worden of het voor 
het doel geschikt zou zij n' 6

' . 

In 1799 is e r inderdaad een stu k land tot begraafplaats 
aangekoc ht. dat jaarlijks werd verpach t en in 1804 
weer werd ve rkocht" '. Voort s is er omstree ks 1800 
sprake van een Engelse milita ire begraafplaats op de 
stadswal en van een Hollands-Enge lse militaire be
graafplaats bij de Krinkelwinkel " ', terwijl er in 1807 
een plaats voor de dode n uit het militair hosp itaa l in 

.· /;) tf) . - -
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De eerste begrafenis ·op de Wal' in het Dood-Register. 
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·het Terreplein van het Klein-Bolwerk' (Bastion X) 
werd gevonden29

'. 

Hoewel bij bovenstaande berichten over begraafplaat
sen niet naar het joodse verzoek wordt verwezen, 
blijkt uit het 'Dood-Register der Hoogduitsche of 
Israëlitische Gemeente binnen Gorinchem', dat er 
tussen 1803 en 18 II joden 'op de Wal' zijn begraven'"'. 
Wanneer wij de militaire begraafplaatsen uitsluiten, 
dan zal het terreintje uit de jaren I 799-1804 in aan
merking kunnen komen. Mogelijk is dat te situeren in 
Bastion IV, dat in 1813 ook als Kerkhofbolwerk 
bekend stond-' ". Uit de twijfelachtige aard en ligging 
van een begraafplaats moge de nog onzekere situatie 
van deze jaren blijken. 
Zekerheid ontstond pas in 18 I 4, toen op advies van 
de 'commissarissen tot de fabricage', de raad besloot 
op 25 augustus een ' ... stukje Gronds, herkomstig 
van de stoep van den vergraven Arkelschen Dijk [het 
bochtige tracé was kort daarvoor tot een rechte rijksweg 
omgevormd], en gelegen buiten de Arke/poort dezer 
stad, strekkende van de benedenweg tot aan den 
Buiten-Berm van evengemelden vergraven dijk, lang 
dertien Roeden en Middelbaar breed twee Roeden, ... 
hun Ed. als de eenige geschikte plaats voor een Israë

litische Kerkhof was voorgekomen. Is besloten het 
voormelde stukje gronds .. . voor altijd te Accorderen 
ten gebruike, en zulks tegen betaling eener jaarlijksche 
Thijns van Zes Guldens ... ''2

'. Het terrein wilde men 
in 18 17 ter bescherming 'met eene doorne haag' 
omheinen-'-' '. 
Volgens de inventarisatie, welke Blitz in 1965 van de 
grafstenen maakte. is de oudste te dateren steen van 
Emanuel Hartog uit I 836. Mogelijk zijn enkele van 
de 4 I stenen met louter Hebreeuwse tekst-'•' ouder, of 
zelfs van eerdere begraafplaatsen overgebracht. Om
streeks 1850 bleek de begraafplaats te klein te worden. 
Voor uitbreiding werd uit de stadskas f 400,- subsidie 
bijgedragen-'5

'. Waardoor men een terTein van ruim 
,,. 9 are verkreeg-'"'. 

Bestuur 

Met de aanleg van een geboorte-register ( 1787) en het 
door vier joodse voormannen ingediende verzoek om 
een begraafplaats ( 1796), leek de aanwezigheid van 
een georganiseerde gemeente aan het eind van de 
l 8de eeuw manifest-'7

'. 

Het was overigens een tijd, waarin nieuwe denkbeelden 
omtrent de staat en de rol van kerkgenootschappen 
elkaar snel opvolgden. De vrije burgerrechten van de 
revolutie (1796), werden ondergeschikt gemaakt aan 
de betekenis van de staat. De joden, die als aparte 
'natie' weliswaar buiten de gevestigde orde van de 
oude Republiek vielen, kenden binnen die natie sterk 
zelfbestuur. Met name onder koning Lodewijk Napo
leon werd in 1808 een regeling ontwikkeld, die dat 
zelfbestuur binnen een door de staat aangegeven kader 
plaatste: het opperconsistorie der Hollandsch Hoog
duitsch-Israëlietische Gemeenten3"'. Gorinchem was er 
in 1809 één van, met 78 leden-'9

'. Bij de invoering van 
de Burgelijke Stand, twee jaar later, werden van 44 
joden de nieuwe, dan wel behouden, familienamen 
geregistreerd•"'. 

Na de Franse tijd (waarbij de Nederlands Israëlitische 
Gemeenten zelfs nog even onder Parijs kwamen te 
ressorteren), bleef de nieuwe Oranjevorst Willem in 
wezen op eenzelfde lijn. Hij stelde bij besluit van 12 
juni 1814 een 'Reglement op het Kerkbestuur der 
Israëlitische Gemeenten in de Vereenigde Nederlanden' 
vast. Daarin werden twaalf Hoofdsynagogen ingesteld. 
waarvan de eerste bestuurders of parnassim benoemd 
werden door de kroon. Gezamenlijk vormden zij een 
uitvoerend Hoofdbestuur tot algemeene zaken van het 
lsraëlietisch Kerkgenootschap in Nederland. 
Gorinchem ging tot de Hoofdsynagoge Rotterdam 
behoren. De bestuurders van zo'n kleinere gemeente 
heetten van nu af administrateurs of manhigim. Ook 
zij zouden de eerste keer worden benoemd. In 1815 
viel die eer te Gorinchem te beurt aan de heren E.M. 
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Ressorta/e indeling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkge
nootschap uit 1821. Nr. 16 is Gorinchem, behorend tot de ~<r== 

' Hoofd-synagoge Rotterdam (nr.2). De Mediene, p.31. 

Hartog , J. Samkalden en I. van Vriesland-l" . 
Emanuel Machiel Hartog was ' winkelier en kramer in 
vreemde en inlandsche katoene lijnaaten en andere 
daarmede gelijk staande waren' en afkomstig uit Den 
Haag42>. Hij stierf te Gorinchem in l 83frm. Joseph 
Samkalden had zijn naam in 181 1 aangenomen. 
Voordien stond hij als Joseph Hartog Levie bekend-l-l ' . 
Van (mogelijk) Thakieleäzer van Vriesland zijn tot 
dusver geen nadere bij zonderheden bekend. 
In 1817 werden de regelingen van koning Willem I 
definitief en ook aan Gorinchem kenbaar gemaakt-l 5 ' . 

Volgens vastgestelde reglementen kon men nu de 
eigen organisatie onafhankelijk inri chten-l6 1 Daarin• 

verschilden de israëlieten (en andere oude kerkgenoot
schappen) met de in 1834 Afgescheidenen , die na hun 
uittred ing uit de Hervormde Kerk aanvankelijk streng 
werden vervolgd-l7 ' . 

Onderdak 
Een vaste plaats om samen te komen ontbrak . Men 
hield nu eens hier, dan daar godsd ienstoefenin ge n in 
gehuurde lokalen"", of mogelijk bij de leden thuis, 
waarbij in 18 1 1 onderwij zer (' maître d ' Ecole ') David 
Samuel uit IJsselstein zal z ijn voorgegaan-l" ' . Nadat 
het ge lukt was om een begraafplaats te verkrijgen 
(1814), was het nu zaak om voor de levenden een 
tehui s te vinden . 
In 1817 ging de wens om een synagoge te verkrijgen 
in vervulling. Het oog viel op de kerk aan de Have n
dijk , halverwege Burgstraat en Balensteeg . Dit ge
bouwtje kende reeds een lange kerkelijke traditie: 
respectievelijk doopsgezinden , remonstranten , waal s
hervormden en tenslotte lutheranen kwamen hier in de 

/ "✓~:'
0 

loop van twee eeuwen bijeen , totdat twee Pruisische 
bommen tijdens het beleg van 181 4 daaraan een eind 
maakten. De bouwval werd van de laatste gebruikers 
gekocht en provisorisch opgeknapt. Op 20 juni kon de 
eerste synagoge in Gorinchem zodoende worden 
ingewijd. Dit gebeurde in aanwezig~eid van tal van 
bestuurlijke autoriteiten , vertege nwoordigers van de 
diverse kerkelij ke genootschappen en een groot aantal 
aan zienlijke ingezetenen. Bij deze gelegenheid be
tuigde de 'De Israëlietische gemeente .. . haren dank 
aan de milde gevers tot dit gesticht, doch vooral aan 
de welwillendheid van Z.M. , welke haar Zijne be
scherming had toegezegd '. Hieruit bleek , dat Willem 
I de bouw van de synagoge had gesteund 50>. 
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Plattegrond van Gorinchem omstreeks 1830. Nummer 5 

geeft de plaats van de synagoge aan de Havendijk aan. 

Het bleef met dit gebouw wel behelpen , zeker daar de 

Gorcumse kille a llengs groe ide en betere faciliteiten 

behoefde. Wat te doen , herstel of herbouw'.I Getracht 
werd eerst voor het laatste te kiezen , waartoe men in 

1833 bij de gemeente Gorinchem om subsidi e vroeg. 

Het request werd geretourneerd , met als gevolg , dat 

het kerkbestuur vervolgens een minder vergaand 

voorzoek om ' subsidie tot herstelling van hun kerkge-

"· 

..• ,~:--~~~--~~ 

. J/ ( ' .r W C J C 

Linksonder de Kanselpoort (B) Bastion IV of Kerkhofbol
werk. 

bouw ' indiende' " . Deze beden hadden enig traag 

effect , wan t omstreeks 1837 kwam gemeentearchitect 

J. Sancenet de boel inspec teren. Hij co nstateerde , ' dat 

het ke rkgebouw, wege ns z ijn slechten toestand , ee rlang 

buiten gebruik moest worden gesteld '. Duidelijke taal. 

Het kerkbestuur besloot dan ook om ge lden voor een 

nieuwe synagoge te gaan in zamelen'~' . 
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3. UITBOUW 

Kunnen de jaren tot en met 1840 a ls een beg inperiode 
beschouwd worden , waarin de Gorcumse kille gestalte 
kreeg, in het aansluitende tijdvak tot en met de eeuw
wi sse ling zou men van een volwaardi ge gemeente 
kunnen spreken. Er kwam een nieuwe synagoge met 
voorzieningen , terwij l men zich ook kweet van take n 
op het gebied van onderwij s en arme nzorg . 

De sjoel aan de Kwekelstraat 
Voor een gemeen te van 130 leden (omstreeks 1840)' ' 
vie l he t niet mee , om vo ldoende geld voor de aankoop 
van grond e n de bouw van een ni euwe synagoge aan 
de K weke lstraat te vergaren. Al in 1835 en 1836 was 
er in beginse l subs idie toegezegd door de prov inc ie en 
de stad voor respectieve lijk f 1.500 ,- en f 500,- . 
Daarbij voegde zich een toe lage van koning Wi llem IT 
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Nota van Ontvangsten en Uitgaven tot aanbouw van 

een nieuw Bedehuis (17 juli 1841 ). 
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Drie steentjes in het Museum 'Dit is in Bethlehem', 

atkomst1g van de synagoge, 

van / 100, - , Door inzamelingen was intussen 
f l, 138,40 bijeengebracht, terwijl voor f l ,500, - een 
'Rentelooze geldleening bijde gemeenteleden en 
elders wonende geloofsgenooten ' in aandelen van vij f 
gulden werden uitgezet, De oude kerk aan de Haven
dijk kon, na verkregen toestemming van het stadsbe
stuur, publiek verkocht worden voor f 1 ,380, -' l, 

Overeenkomstig de belangrijkste economische functie 
van de Havendijk ging het gebouwtje nu als koren
pakhui s gebruikt worden, Het laatst door graanhande
laar H,A, Van Helden , totdat het in 1944 door een 
bom werd ve1Tl!ïneerd 3 1 

, Tenslotte verkocht men een 
ni et gebru ikt perceel aan de Kwekelstraat voor 
f 820 ,-, 
Zo had het kerkbestuur een totaalbedrag van/ 6, 938,40 
verkregen , waarvan men de volgende uitgaven kon 
doen: 
f 2, 128,40 aankoop huis met e1f aan de Kwekelstraat 
f 4,390 ,00 aanbestedingsprijs kerkgebouw en herstel 

naastgelegen won ing 
f 420 ,00 hei - en buitenwerk, 

Nadat ook gedeputeerde staten op 6 augustus 1841 
toestemming hadden verleend"\ kon nog hetzelfde jaar 
de eerste steen worden ge legd, of beter gezegd: drie 
eerste stenen, De bovenste toont de naam ' Amand 
Baudour ', waarschijn lijk de naam van de ons overigens 
verder niet bekende architect; de middelste ' den jaren 
5601 ', ofwel het joodse jaartal voor 1841 ; en de 
onderste steen meldt de drie namen van de toenmalige 
kerkbestuurders: J, Hijmans , N, van Straten en H, 
van der Slui s , 
Het iets binnen de rooi lijn geplaatste en van de Kwe 
kelstraat door en ijzeren hek gescheiden gebouw was 
uiterst sober van opzet en uitvoering, Slechts een 
enkel siers teentje was ter decoratie aangebracht, Het 
geheel werd bekroond door een houten torentje, dat 
het kleinere broertje van de toren van de nabijgelegen 
katholieke kerk aan de Haarstraat uit 1834 had kunnen 
zijn, Op het torentje bevond zich een windvaan, ook 
weer met het jaartal 560 l 5' , 

Binnen een jaar kon de synagoge worden ingewijd, 
Dit geschiedde na het Sjowoengous- of Bomenfeest , 
op 20 mei 1842 (5602), door de toenmalige opperrab
bijn van Rotterdam , Emanuel ben Chajim Löwenstam, 
in het bijzijn van vele kerkelijke en administratieve 
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De torentjes van de R.K kerk en de synagoge, hier op 

14 oktober 1957 gezien en met de pen vastgelegd door 
H.M. den Uil, vana f een terrein aan de Vijfzinnenstraat. 
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Emanuel J. Löwenstam. opperrabbijn van her ressort Rotter

dam van 1834-1 845. wijdde de Gorcumse synagoge in. 

autorite iten en ge meente leden , zodat all e negen ti g 

zitplaatsen, waaronder 35 op de vrouwengalerij, we l 

bezet zullen z ijn geweest. Het openingsprogramma 
was geheel door rabbi Löwenstam same nges teld , waar 
onder ook het door een koor voorgedragen gelegen
heidslied"'. De kille Gorinchem was een waa rdi ge 
ontmoetingsplaats rijker geworden . 

Bijgebouwen 
Hierbove n werd gesproken over het herstel van een 
naastgel egen woning. Het kerkbes tuur oordee lde het 
niet va n belang het pand te ve rkopen , ·als onmiddellijk 
aan het nieuwe Bedehuis grenzende en dus geschikt 
tot woning van een onzer kerkelijke bedienden. die 
het opzigt over het gebouw zal hebben. 't welk anders 
geheel daarvan verstoken zou zijn·. Bovendien kon 
uit de huur van het woon hui s de aflossing van de 
uitgezette aandel en bekostigd worden '' . Blijkbaar 
verliep dat niet gehee l vo lgens plan. wan t in 1851 

was er nog steeds sprake van schulden als gevolg van 
de kerkbouw . Koning Wi ll em IIf schonk toen een 

bedrag van honderd gulden tot kwijting van althans 
ee n deel van die schuld" . 

Waarschijnlijk was in dit hui s ook een schoo llokaal 
ingericht. In 1853 verleende de gemeenteraad een 
subsid ie van f 250.- aan het bestuur der Israëliti sche 

Godsdienstige en maatschappe lijke school ·rot verbe
tering van hun lokaal "' '. Het kadaster gaf hier onder 
nummer D 1229 een 'schoolhuis en erf' aan, hetgeen 
in 1887 werd gewijzigd in nummer D 2257 ' School'' 0 

', 

waarover hierna meer (z ie pag.24). Of ter plaatse' ook 
a l een ' mikweh ' of ritueel badhuis was ondergebracht 

is ni et bekend, maar we l waarschijnlijk. De kleinere 
en armere Leerdamse kille kende immers a l vóór 

1827 zo ' n voorziening '" . 
Op de bekende foto van de synagoge uit het eind van 
de negentiende eeuw 12 1 zien w ij links van het kerkge
bouw a ll een een muur langs de straat. Er achter lag 
een erf met een schuur , waar in 1902 een ni euw pand 
werd opgetrokken 13 

' , later ge nummerd Kwekelstraat 
24-26. Het bestond uit een beneden- en een bovenwo

ning, onder andere hui svest ing biedend aan de fa milie s 
Kalker, De Leeuw, Meijer en Poons '-l ' . Voorts was 

hier een nieuw badhuis ingeri cht. 
Iede re traditionele joodse ge meente beschikt over een 
bad of mikweh. Het di ent tot w ijding , tot heili gi ng, 
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overeenkomstig nauwgezette voorsc hriften. De bruid 
maakt er kort voor de huwelijksdag gebruik van en de 
gehuwde vrouw wordt geacht na elke menstruatie zich 
in het bad met een onderdompeling te reinigen '5 ' . Na 
elke beurt wordt het badwater weggepompt '6 ' . 

'Het was een heel groot stenen bad en je moest eerst 
enkele trapjes afdalen. Het moest tot op een zekere 
hoogte vol zijn. Het werd met gas verwarmd. Ik weet 
het allemaal nog heel goed, want ik moest het bad 
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Het verdiepte bad achter in het schoollokaal te Leerdam 

in 1907. 

klaar maken toen wij boven de Joodse school woon
den ' , aldus één van de briefschrijfsters aan H. F. van 
Peer' " . 
In 1908 kende de kille een commissie betreffende de 
'Surveillance over Kerk en Bad ', bestaande uit de 
dames H . de Hartog-Boasson , H. Hijmans-Morel en 
K. Nort-Perexmpel. De laatste trad als badvrouw 
op '" · Voor 1929 werd f IS ,- aan badgeld begroot ; 
een bedrag dat de kos ten overigens lang niet dekte '"). 
Hoe lang het bad precies in gebruik is gebleven is 
niet bekend ; in het nog bestaande pand herinnert niets 
meer aan deze functie. 

Onderwijs 
Het nieuwe bewind van de eerste Oranje-vorst trof 
ook regel ingen inzake het onderwijs. Het eerste besluit 
'aangaande eene meer behoorlijke en doelmatige 
inrigting der Godsdienstige lsraelitische Schooien ' 
dateerde van 1817. Hoewel het stadsbestuur daarom
trent we l werd geïnfo rmeerd 20

• , is het nog maar de 
vraag of er al zo iets als een joods schooltje was. Eerst 
in 1839 verzocht het 'kerkbestuur om subsidie tot 
oprigting eener school voor Godsdienstig onderwijs ' . 
Evenals in 1844, toen geformul eerd als een 'Israëliti
sche school voor godsdienstig onderwijs tevens be
stemd voor maatschappelijk onderrigt ' , werden de 
requesten afgewezen"' . 
Op 15 oktober 1 846 verstrekte het stadsbestuur voor 
het eerst een provinciale toelage aan de israëliti sche 
schoo l22' . Bijstand werd ook gevraagd in de aankoop 
van meubilair'" · Het bewijs dat er toen daadwerkelijk 
een schoo ltje bestond. Voor aanvullend onderwijs 
konden 'eenige lsraelitische Jongelingen ' op de teken
en rekenschool e n de zangschool terecht24

) . 

In 1853 kwam dan het ge ld tot verbetering van het 

lokaa l25
' , waarna de aanbesteding kon plaats vinden20

' . 

Meubilair we rd van de opgeheven Fransche kostschool 
bekomen , bestaande uit : zes schrijftafels, twee losse 
banken, een lessenaar, een stel Nederlandse maten en 
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gewichten, twee schoolborden met de bijbehorende 

ezels en twee glasgordijnenm. 

Nadat Benedictus Levieson dispensatie voor een 

vergelijkend examen had gekregen, kon hij op 22 

februari 1854 tot onderwijzer op het schooltje worden 

aangesteld'8'. Een 25-tal kinderen'9' van zes jaar en 
ouder301 volgde zijn lessen. Voor zover het geen 

kinderen van bedeelden betrof, varieerde het school

geld in de jaren 1855-1859 van vijf tot vijftig cent per 

week per kind"J. 

Als uitvloeisel van de lager onderwijswet van 1857, 

gingen gemeenten steeds meer zelf het onderwijs 

verzorgen. Daarbij kwam, dat het kleine joodse 

schooltje blijkbaar moeilijk kon rondkomen. De 

verzoeken om aanvullende subsidies volgden elkaar 

op. Nog in 1854 werd machtiging verleend om duizend 

gulden als eerste hypotheek op te nemen3'i, van on

dermeer 1855 en 1860 dateerden verzoeken om onder

stand331. Bij elkaar reden genoeg om niet langer het 

volledige vakkenpakket aan te bieden. Met ingang 

van 1866 werd, op de naast de synagoge staande 

school, uitsluitend godsdienstonderwijs gegeven·14'. 

Armenzorg 

Eén van de vele oude israëlitische voorschriften of 

wetten hield in, dat elke jood een tiende deel van zijn 

zuivere winst behoorde af te zonderen ten behoeve 

van de armenzorg; het zogeheten tiendegeven. Ook 

deze 'gedragscode' werd aan de nationale wetgeving 

ondergeschikt gemaakt-'5'. 

De armenwet van 1813 reikte echter nog niet ver. Zij 

beschouwde armenzorg primair als een taak van de 

kerken, maar liet de mogelijkheid van overheden om 

te subsidiëren open. Menige grote stad droeg dan ook 

bij in het lenigen van de nood. De rijksoverheid bleef 

niet helemaal achterwege en steunde door haar erkende 

godsdienstige groeperingen, waaronder de israëlieten. 

Gedeputeerde Staten kregen in 1818 de opdracht: 'om 

zorg te dragen, dat aan alle Israëlitische Gemeenten 

binnen het Rijk op de plaatzelijke begrootingen eene 

jaarlijksche som gegrond en berekend naar het aantal 

zielen dier Gemeenten, in vergelijking met die der 

overige gezindheden warde toegekend, voor zoodanige 

algemeene bedeelingen, onderstand en hulp aan armen 

en zieken welke aan andere ingezetenen zijn toegekend, 

en waarin de Israëliten niet dadelijk deelen '36'. 

De Gorcumse Israëlitische gemeente kwam voor deze 

gelden uiteraard ook in aanmerking. Reden om een 

speciaal Armbestuur in te stellen, dat - volgens cor

respondentie - in het jaar 1830 al leek te bestaan37 
', 

maar pas in 1833 officiëel werd goedgekeurd. Het 

bestuur bestond uit drie leden, die werden benoemd 

door de Hoofd commissie tot de zaken der Israelieten3"'. 

Was het joodse aandeel van de gemeente-subsidie tot 

en met 1848 wisselend van grootte, tussen f 22,50 en 

f 197,50 (in het hongerjaar 1847), ofwel tussen 0,8 

en 2,3% van de totale subsidie; in de jaren 1850-1854 

betrof het een vast bedrag van f 150,- (2,5 tot 3,5% 

van de totale subsidie, waar de joden ongeveer 1,9% 

van de Gorcumse bevolking uitmaakten)39'. Daarnaast 

kreeg het armbestuur van de gemeente Gorinchem 

nog een 'uitkering wegens het gemis van de uitdeling 

van warme spijs, eerst f 75,- later f 120,-' 40'. Deze 
subsidie werd ongetwijfeld verstrekt vanwege het feit, 

dat de prak uit de gemeentelijke gaarkeuken niet 

kosher was••i. 

Uiteraard kende het israëlitische armbestuur ook een 

eigen vermogen, gevormd door de opbrengst van de 

'bussen' 42'. In 1854 besloeg dat een bedrag van ruim 

f 475,- (5% op het totaal aan kerkelijke collecten). 

Aan de als goed beschouwde samenwerking tussen de 

Gorcumse plaatselijke overheid en de kerkelijke 

armbesturen, maakte de armenwet van 28 juni 1854 

een eind43) 
. De nieuwe wet bekrachtigde de rol van de 

kerken, maar beperkte de bijdrage van de overheid tot 

het hoogst noodzakelijke. Voor de verdeling van de 

subsidie hanteerde men vanaf 1855 een formule, min 

of meer naar ratio van de omvang der diverse kerkge 
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nootschappen: Ned. Hervormd 67 ,5%, Rooms Kath. 

24,5%, Chr. Afgescheiden 4%, Hersteld Evang. 

Luthers 2% en Israëlitisch armbestuur 2%44>. Tegelij
kertijd werd 'een fonds tot wering der Bedelarij onder 

de Israelieten derzelver stad' ingesteld, waaruit voor 

78 geheel en tijdelijk bedeelden kon worden geput'''. 

Dit aantal varieerde de volgende jaren van 50 ( 1857) 

tot 94 ( 1859). In percentages uitgedrukt bedroeg het 

aantal bedeelde joden tussen de 5 en 8,8% van het 

totale aantal bedeelden in de stad"'". Waar de joden 

hooguit 2% van de Gorcumse bevolking uitmaakten, 

kan men afleiden, dat er verhoudingsgewijs veel 

armoede onder joodse Gorcumers heerste. 

Voor de beperkte gemeentelijke taak werd door bur

gemeester en wethouders toch een burgelijk armbestuur 

opgericht. Uit een voordracht van twaalf personen (6 

hervormden, 2 luthersen, 1 afgescheidene, 2 katholie 
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ken en 1 israëliet), werden vier mannen gekozen, 

onder wie Nathan van Straten47 
'. Zij werden op 15 

november 1855 benoemd. Meteen in het nieuwe jaar 

ving het burgelijk armbestuur met de uitdelingen op 

het stadhuis aan. Voor de israëlieten bleef de uitkering 

van f 200,- intact wegens het moeten missen van de 

warme spijs48>. In de loop van de negentiende eeuw 

zou de betekenis van het burgelijk armbestuur toene

men, maar pas na een verandering van de wet in 1912 

kreeg deze een socialer aanzien. De ondersteuning 

door kerkgenootschap werd toen bijzaak. 

Overigens was het aantal ondersteunden fors vermin

derd, van 32 tijdelijk bedeelde israëlietische huishou

dens (waarvan 25 alleenstaanden) en acht (drie alleen

staanden) gedurende het hele jaar in 1875, naar twee 

gezinnen voor het hele jaar in 191749
'. 

Drie siersteentjes afkomstig van de syna

goge, waarvan de rechter van boven naar 

beneden vaag Abraham met Izaäk en het 

bokje toont, hetgeen symbool staat voor het 

offer (Genesis 22: 13). 



4. DE JOODSE BEVOLKING

Zij, die uit een joodse moeder zijn geboren, worden 

door de orthodoxe geloofsgenoten geacht joods te 

zijn 1 
'. Sedert er vanaf het begin van de negentiende 

eeuw een nauwkeuriger bevolkingsregistratie is ont

wikkeld, valt het joods zijn administratief samen met 

het lidmaatschap van het (orthodoxe) Nederlands 

Israëlitisch Kerkgenootschap. Uiteraard waren er ook 

Portugese joden ( sedert 1870 georganiseerdf', maar 

zij kwamen in Gorinchem slechts zeer incidenteel 

voor. In de loop van de twintigste eeuw, raakten in 

toenemende mate joden los van hun kerkgenootschap. 

Mogelijk behielden zij in meer of mindere mate een 
soort joods-culturele achtergrond, die per generatie 

zou kunnen verflauwen. De Duitse bezetter met zijn 

nazistische rassenwaan, dicteerde nieuwe 'criteria'. 

Zij komen verderop aan de orde (zie pag. 75). 

Na deze 'afbakening' van wie 'jood' is, zouden er 
een aantal onderzoeksvragen gesteld kunnen worden, 

die aansluiten bij, of vergelijking mogelijk maken met 

demografische studies die naar joodse gemeenschappen 

elders zijn gemaakt''. Te denken valt aan vragen 

inzake familienaam, herkomst, adres, welstand, 

beroep, (huwelijks)leeftijd en kindertal. Wanneer voor 

een dergelijk onderzoek gebruik gemaakt wordt van 
de bevolkingsregisters en de gegevens van de burge

lijke stand, dan vergt zoiets veel tijd4
'. Wij konden 

hier slechts fragmentarisch aan toekomen", maar 

hopen op en ijveren hierbij voor een werkgroep, die 

dit statistische karwei zal willen klaren. 

Uiteraard zijn er nog andere bronnen, waaronder de 

specifieke joodse geboorten- en overlijdensboeken, 

maar die vertonen een leemte tussen circa 1815 en 

18606
'. Gezamenlijk kunnen zij hooguit enige voorlo

pige beelden opleveren. 

Enkele cijfers 

Basis voor een verdere bestudering van demografische 

en sociaaleconomische verschijnselen is het volgende 

overzichtje, dat het aantal joden afzet op de totale 

Gorcumse bevolking. 

Tabel 4.1. 

Joods aandeel van de Gorcumse bevolking 

in de 19de eeuw. 

jaar: aantal joden: lotale bevolking: percentage: 

1809 78 5.762 1,35% 

1840 ca.130 ca.8.199 ca.1,59% 

1845 ca.150 8.376 ca.1,79% 

1850 174 8.766 1,98% 

1855 207 8.986 '.U0% 

1860 211 9.222 2,29% 

1865 165 9.395 1,76% 

1870 185 9.361 1,98% 

1875 163 9.117 1.79% 

1880 186 9.757 1,91% 

1885 191 10.210 1,87% 

1890 162 11.126 1.46% 

1895 180 11.167 1,61% 

1900 196 11. 127 1,76% 

Uit de tabel kan een absolute en percentuele toename 

van de joodse bevolking worden geconstateerd over 

de periode 1809 tot 1860. Daarna twee bescheiden 
terugvallen in 1875 en 1890. De toename tussen 1875 

27 



en 1885 volgt de periode van bevolkingsgroei van de 

stad. Dit in tegenstelling tot de jaren tussen 1890 en 

1900, toen wel de joodse maar niet de totale Gorcumse 

bevolking toenam. 

Familienamen en herkomst 

Sinds in 1811 de aanneming van familienamen zo 

goed als definitief is geregeld, zijn ook de joodse 

achternamen vastgelegd. Tot dan werden voornamelijk 

patronymica of vadersnamen gehanteerd, zoals Daniël 

(de zoon van) Alexander of Juda Davids(zoon), om 

maar even de twee oudstbekende joodse poorters van 

Gorinchem weer aan te halen. Na 181 1 kon zo'n 

voornaam van een vader tot achternaam worden 

gepromoveerd, terwijl het ook lang traditie bleef om 

de voornaam van de vader als tweede voornaam van 

de zoon (en soms dochter) te laten terugkomen. Het 

'Jansen-effect' vinden wij terug in Gorcums joodse 

achternamen als Danielson, Davidson, (den) Hartog(s), 

Hijman(s), Isaacs(on), Israël, Jacobs(on), Joseph, 

Levi(son), Marits, Meijer, Mozes, Nathan, Olivier, 

Raphael en Rubens. 

Uiteraard konden familienamen ook een andere ach

tergrond hebben, waarbij dan bijvoorbeeld beroepen 

als uitgangspunt dienden (Groenteman, Kleinkramer, 

Klerekoper, Knegje, Koopman, Koster, Ossendrijver, 

Acte van naamsaanneming van Abraham Heijmans, getekend op 19 november 1811. Hij ondertekende in het Hebreeuws. 
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Schuitenvoerder, Visser, Waterman of Zeehandelaar). 

Een aardige indicatie voor een genealogische plaats 

van herkomst lijken die achternamen te vormen, 

welke uit een geografisch begrip bestaan. 

Slechts in het geval van de familie Van der Sluys kan 

er vanuit Gorinchem een directe 'link' gelegd worden 

naar het Overijsselse Zwartsluis (zie hst.!, noot 15). 

De dragers van andere aardrijkskundige namen zullen 

via een (soms lange) omweg Gorinchem hebben 

bereikt. Van dichtbij komen de namen Van Bu(e)ren, 

Van Gelder, Van der Giessen, Van Houten en Van 

Oss. Iets verder weg zoeken wij de bakermat voor 

Bloemendal. Van Coevorden, Van Raalte, Van Roo 

sendaal of Van Vriesland. Uit het zuiden komen de 

namen Elzas en Van Lier. Aan Duitsland refereren: 

Van Cleef, Van Embden, Gosla(a)r, Hes(sen), Hildes

heim, Kalker, Van Munden, Sachs(en), Samkalden 

(van Schmalkalden) en Swaab (van Zwaben). De 

namen Polak (uit Polen), Praag en Van Raap (Raab 

heet tegenwoordig Györ, Hongarije) hebben een nog 

oostelijker herkomst. Voorgaand overzicht is verre 

van compleet, terwijl er ook andere familienamen 

door joden werden gedragen. Trouwens menige hier 

genoemde naam werd ook met niet-joden gedeeld71 
. 

Een betere indicatie, dan de achternaam, voor het 

traceren van de plaats van herkomst vormen de ge 

Tabel 4.2. 

Herkomst Gorcumse joden, gerubriceerd naar geboorte-plaatsen in absolute aantallen en percentages. 

plaats/streek: 1700-1799 1800-1849 1850-1899 1900-1949 

Gorinchem 10 27,0 32 43,2 84 46 

Zuid-Holland zuid "' 11 14,9 7 4,8 5 6,5 

Rotterdam 2 2,7 4 4 5,2 

Holland, Utrecht b) 4 10,8 11 14,9 2 1,4 4 5,2 

Amsterdam 9 24,3 3 4,1 8 5,4 3 3,9 

Woudrichem 1,4 6 4,1 1,3 

Zuid-Nederland '' 2 2,7 4 2,7 1 1,3 

Betuwe"' 5 6,8 13 8,8 2 2,6 

Noordoost-Ned. "' 4 10,8 4 2 1,4 2 2,6 

Buitenland 10 27,0 3 4,1 17 11,6 9 11,7 

Totaal 37 100,0 74 100,0 147 100,0 77 100,0 

a) omvat Alblasserwaard en Yijfhecrenlanden (uitgez. Gorinchem) (uitgez. Woudrichem) en Limburg; d) omvat het Gelders rivierenge

en de Zuidhollandse eilanden (uitgez. Rotterdam) met Dordrecht; b) bied links van de Rijn: e) omvat de provincies Gelderland (uitgez. 

omvat de rest van Zuid-Holland. 'oord-Holland (uitgez. Amsterdam) de Betuwe), Overijssel, Drente. Friesland en Groningen. 

en de provincie Utrecht: c) de provincies Zeeland, Noord-Brabant 
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boorteplaatsen . Van 335 joden van 15 jaar of ouder8
' , 

die gedurende kortere of langere tijd (soms hun hele 
leven) in Gorinchem hebben gewoond , zijn de ge
boorteplaatsen achterhaald. Uit de tabel valt af te 
lezen , dat vanaf ongeveer 1850 meer dan de helft van 
de joodse Gorcumers in de stad zelf is geboren. Er 
lijkt dus een ' harde kern ' aanwijsbaar te zijn 91 

. Alleen 
in de eerste periode vormden geboren Amsterdammers 
een wezenlijk aandeel van de joods-Gorcumse bevol
king. Een door de heer Israël geuite veronderstelling , 
dat het 'wellicht 'n 'trend' was dat arme joden uit de 
Betuwe naar 'n plaats als Gorkum trokken ' 101 lijkt , 
voor wat de periode 1850- 1899 betreft , op het eerste 
gezicht te kunnen worden bevestigd. 
Een laatste opmerking heeft betrekking op de buiten
landse joden. Zij kwamen voornamelijk uit Duitsland 
(enkelen uit België , Frankrijk , Polen en Nederlands 
Indië). Het cijfer voor de laatste twee tijdvakken werd 
in niet geringe mate beïnvloed door de komst van 
vluchtelingen kort voor 1940. 

Veel bescheidener is de uitkomst betreffende het 
aantal verhuisbewegingen uit Gorinchem. Van de 
zestig ons bekende gevallen tussen 1800 en 1940 
vertrok het leeuwedeel naar de grote steden 11 1

: Am
sterdam (14), Dordrecht (12) , Rotterdam (7) en Den 
Haag (6). De rest vond een nieuw onderkomen in: de 
rest van Holland/Utrecht (4) , de Betuwe (3) , Noordoost 
Nederland (8), Zuid-Nederland (2) en Antwerpen (4 
leden van één gezin). 

Hoewel er meer gegevens over de plaatsen van over
!ijden zijn , behoeven die gegevens voorzichtiger 
interpretatie. Sterfgevallen kunnen worden gemeld uit 
plaatsen met ziekenhuizen als Amsterdam (Joodse 
Invalide) en Utrecht (Academisch Ziekenhuis) en 
kunnen soms ook door het toeval (een plotselinge 
doodsoorzaak buiten de woonplaats) worden bepaald. 
Wij moeten er daarom hier van afzien. 

Beroepen 
Uit de ons nu ter beschikking staande gegevens , 
konden van 160 in Gorinchem woonachtige personen , 
de beroepen worden vastgesteld. Een groot deel van 
hen (49 personen of 30 ,6%) oefende het niet nader 
omschreven beroep van (groot)handelaar , koopman of 
winkelier uit. Waarschijnlijk zal het merendeel in de 
textielbranche actief geweest zijn. In die categorie 
waren daadwerkelijk 23 mensen (14 ,4%) werkzaam, 
variërend van stoffenverver , kleermaker , modemaker , 
mutsenmaker , kramer in inlandse katoenen lijnaten tot 
winkelierster in gemaakte ondergoederen . De nering 
kon bestaan uit een gevestigde zaak , zoals van A . en 
H. Hijmans aan de Gasthuisstraat '", of de boer opgaan 
met een fiets met een bak voorop vol lappen en 
stoffen , volgens de methode A.W. Kalker 131 

• Het 
aandeel van de ' textieljoden ' op de totale joodse 
beroepsbevolking was in Gorinchem groter dan in 
Dordrecht (12 op de 160) '"', maar waarschijnlijk 
bescheidener van omvang dan in Culemborg. Dáár 

Interieur van de fa J.A. Polak (circa 1933). 
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Tabel 4.3. 

Overzicht beroepsgroepen in aantallen en percentages. 

beroepsgroep: 1800-/849 1850-1899 1900-196-1- totaal: 

koopman/winkelier 20 23 39,0 6 9,2 30,6 

textiel 4 1 1 , 1 9 15,3 10 15,4 23 14,4 

recycling 2 6 9,2 8 
div. kooplieden 2,8 2 3,4 11 16,9 14 8,8 
slagers(* 2 van voor 1800) 6* 16,7 3 5, 1 5 14 8,8 

rest voeding/genot 2 2 3,4 4 6,2 8 5,0 

artiesten 1 1,7 2 3, 1 3 1,9 
medische zorg 3 5, 1 4 6,2 7 
dienst/arbeid 4 6,8 6 9,2 10 6,3 
overheid 1 1,7 5 7,7 6 3,8 
isr. gemeente 3 8,3 9 15 ,3 6 18 11,3 

totaal 100,0 100,0 65 100,0 160 100,0 

was de concurrentie vanuit Utrecht en Amsterdam 

overigens fnuikend '5'. In Gorinchem kon de joodse 

textielhandel zich tot de oorlog handhaven zonder 

overigens tot een industrie uit te groeien 161. 
In relatie tot de textielbranche kan de 'recycling' 

functie van de lorren- en voddenopkopers gezien 

worden. Gorinchem kende er enkele, waaronder een 

voorzitter van het kerkbestuur Aäron/Leviticus. Ver

huisd naar Dordrecht baatte hij zijn Gorcumse filiaal 

aan de Kortendijk uit aan de familie Benjamins te 

Woudrichem. Oud ijzer viel ook onder hun assorti

ment. Samuel Ma1itz kocht rond de eeuwwisseling 

lompen op, waarbij hij zijn klanten altijd zei: 'Denk 

aan Sampie ', om vervolgens de aangeboden waren 

steevast als 'niks waard' keurde'7
'. In die zelfde tijd 

sorteerde de familie Schreuders lompen in hun onder-

komen aan het Anna's Hof'"'. Een luxere vorm van 

handel in tweede hands goederen verliep via taxateurs 

met hun verkoophuizen, zoals bij Isaac Polak aan de 

Groenmarkt (later overgenomen door A. Susholz)' 9
'. 

Buiten de textiel waren er nog andere kooplieden of 

winkeliers, die handelden in huishoudelijke voorwer

pen of produkten. Het merendeel van hen is in de 

twintigste eeuw actief, wanneer het aanbod diverser 

wordt: de vertegenwoordiger in auto's, de rijwielhan

delaar, de drogist, de parfumeur, een zaak voor 

radio's en electra. De negentiende eeuw was nog de 

tijd voor de winkel in galanteriën van Simon Hildes

heim201 en voor de in 1876 opgerichte firma Nort, dan 

nog bestaande uit 'een kinderwagen gevuld met si

naasappelen, brillen en breukbanden', die lopend naar 

Hardinxveld en Giessendam werd gezeuld'". 



In de sector voedings- en genotmiddelen speelden 

vanouds de joodse slagers een belangrijke rol. De 

oorzaak daarvan is gelegen in de voedselvoorschriften 

of spijswetten, zoals vastgelegd in de Talmoed. Var

kensvlees werd daarin als onrein bestempeld en al het 

andere vlees diende op rituele wijze te worden geslacht. 

Zelfs de kleinste joodse gemeenschap diende daarom 

over een slachter of 'sjouchet' te beschikken, voor het 

eigen koshere vlees. De slachters streken het eerst in 

de dorpen neer, waar zij zich ook als veehandelaar 

manifesteerden. In de steden waren echter vleeshou

wersgilden, die hun marktaandeel trachtten te bescher

men221. 

Wij hebben hiervoor (zie pag.10) al kunnen constate

ren, dat het gildefront te Gorinchem in 1767 werd 

doorbroken en joodse slagers zich in de stad mochten 

Op 26 september 1927 werd het nieuwe slachthuis geopend, Staand van links naar rechts: Jacob Meijer, I. v.d. Donk, I. 

ter gelegenheid waarvan de leden van de slagerspatroonsver van 't Sant, A. Hopkoper, Izaäk Meijer, P. Koedam, D. de 

eniging op de foto gingen. Gier, M. de Goeij en W. Schram. 
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vestigen. Wij telden er veertien over een twee eeuwen 

durende periode. Onder hen Izäak Meijer uit de 

Hoogstraat, die in het begin van deze eeuw adverteerde 

met ·vlees voorradig in de ijskast'23'. Jacob Meijer 
had zijn slachtplaats in de Passage aan de Kortendijk. 

Mevrouw P. Hakkert-Kemp. dochter van een toenma

lige stadsboer, vertelde, dat 'als er op de boerderij 

kalfjes geboren werden en het waren stiertjes, moest 

ik bij Meijer gaan zeggen dat er een slachtkalfje was. 

Ik kreeg dan van Meijer een dubbeltje, tenminste als 

de koop doorging. Daar kwam nogal wat handgeklap 

van Meijer en mijn vader aan te pas voor ze het eens 

waren over de prijs ... Ook is er menige slachtkoe 

van onze boerderij naar het slachthuisje in de Passage 

gegaan,,,,. Zijn zoon en opvolger Ben Meijer had het 

beste schapevlees"5
'. Het waren met name de Meijers, 

die in de slagerspatroonsvereniging en het Coöperatief 

Openbaar Slachthuis een rol speelden'6
'. Gomperts 

den Hartog uit de Bloempotsteeg, was als ritueel 

kippen- en geitenslachter in de voetsporen van zijn 

vader Benjamin getreden; terwijl veehouder Hermanus 

van Stratenrn het dichtst bij de oude vorm van het 

joodse slagersvak bleef. de veehandel. 

Naast de slagers waren er enkele handelaren in kolo

niale waren of kruideniers, groentevrouwen, de groot

handelaar in eieren 'Eiermeijer' en sigarenmakers. 

Tot de 'zelfstandigen' kunnen ook de artiesten gere

kend worden: regisseur Koster (zie pag.50), goochelaar 

Herman Levie en artiest Toon van Straten. Vergezocht 

en toevallig, maar toch vermeldenswaard in dit ver

band, is dat in 1797 te Gorinchem Janette Hartog is 

geboren, de grootmoeder van de beroemde Franse 

toneelspeelster Sarah Bern hardt ( 1844-1923)28 '. 

De Varkens/Jeu/ over de Schelfuinse Vliet bij de Nieuwe 

Hoven. De joodse veehouder Herman van Straten is met 

zijn hondekar op weg naar 'melkens '. 

Vanouds waren er ook veel joden actief in de medische 

zorg. Het was één van de weinige gebieden, waarop 

men zich sinds de middeleeuwen. kon manifesteren. 

Kennis van de op een hoger peil staande geneeskunst 

in het Midden Oosten was daaraan debet'9'. Afgezien 
van Levy Magnus, die in 1797 van de ongeoorloofde 

uitoefening van inwendige onderzoek werd beticht30', 

was de eerst bekende joodse chirurgijn te Gorinchem 

Abraham Polack, die hier van 1863 tot 1878 woonde 
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en werkte. Een tijdge noot van hem was tandmeester 

B.S. Cohen Kahn. In 1875 kwam dokter Wolfeus S . 
Praag uit Zeeland naar de stad om in de Arkelstraat 

een praktijk te vest i-gen. Z ijn zoon Salomon Wolfeus 
( 1876- 196 1) studeerde te Amsterdam medicijnen en 
specialiseerde z ich in oorlogschirurgie. Een canière 
binnen de medische sector van het leger leidde uitein
delijk tot de hoogste de nkbare post aldaar , die va n 
inspecteur-ge neraal-' " . St iefzoon Salomon Hartog van 

Straten nam de praktijk in 1898 over. Twee andere 

artsen , Salomon Biegel e n N .H.D. Schöyer , kwamen 
als garn izoensart s en bleven als hui sarts in de stad. 

De leden van de afd. Gorinchem van de Kon. Ned. Mij. tot 

Be vordering der Geneeskunsl op 29 mei 1919 in de Doelen

tuin. Zittend v.l.n.r.: Graftdijk . S. Biegel. de Lint, Gieberts , 

Bauer. Schmitz. Staand links: S. H. van Straten. 

De laatste drie doktoren zu ll en e lders nog nader aan 

de orde komen. Met de ge meente lijke vroedvrouw 
meegerekend , komen w ij op zeven personen, di e in 
de med ische zorg werkzaa m waren. 
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In particuliere dienstbetrekking stonde n de winkelbe
dienden , hui shoudsters en arbeiders (tien in totaal). 
De (v ijf) ambtenaren , waar onder de directeur van het 
telegraafkantoor D. van Gigch , en militairen hadden 
vanzelfsprekend de overheid als broodheer. N iet 
meegerekend zijn de vele dienstplichtige joden , die in 
de Gorcumse kazernes gelegerd waren. 
Tenslotte waren er nog mensen in dienst van de 
israëliti sche gemeente ; meestal in de gecombineerde 
functi e van rabbijn , voorzanger en onderwij zer. De 
koster van de synagoge had meestal een beter betaalde 
baan elders. Tot dusverre konden achttien mensen in 
dit verband worden geduid. 

Het aantal vrouwen met een beroep was ui termate 
gering. Wij konden er zeventien achterhalen ( 10 ,6% ). 
Vier van hen waren dienstbode of ve rkoopster en 
waren slechts de korte tijd tot aan een hu wel ijk werk
zaam. In de meeste andere gevallen betrof het kost
winsters . 

Van rijk naar arm 
Wel stand kan op verschillende wijzen worden ' geme
ten ' . Elke meting heeft zijn nade len . Het meest com
plete beeld kan verkregen worden , wanneer meerdere 
indicatoren kunnen worden gebundeld , zoa ls inkomen , 
beroep en liggi ng van de woning. 
Naar de hoogte van de inkomens van Gorcum se joden 
zou nader onderzoek moeten worden gedaan. Hier 
kunnen wij slechts een enkele blik in een inc identeel 
' hui shoudpotje ' werpen. Zo boerde Emanuel Machiel 
Hartog begin negen tiende eeuw redelijk met zijn 
handel in inlandse katoenen ' lijnaaten ' . Hij haal de 
daarmee een jaaromzet van f 3 .000 ,-121 

. Onderwijzer 
Benedictus Levieson verdiende met zijn lessen aan het 
joodse schooltje in 1855-1 857 f 400 ,- per jaar (buiten 
het schoolgeld)-'3' . Met f 200, - over 1929 was het 
ambt van koster van de synagoge-'" ' niet meer dan een 
kari g betaald bijbaantje . Wat meer structuur bieden de 

oudere Gorcumse adresboe ke n. Hierin staan de kies
gerechtigden apart aangekruist. Stemrecht was voor 
1917-1 919 nog niet algemeen , maar gekoppeld aan 
het belastbaar inkomen . Welke welvarender joodse 
Gorcumers kom en wij in deze adresboeken tegen35 '? 

1868 C kiezer ge meenteraad ; § kiezer Tweede Kamer) : 
Salomon Adelaar ''', winkelier , Langendijk , lid kerke
raad ; J. Hijmans 's§, manufacturier , Gasthuisstraat, 
voorzitter kerkbestuur; Jacob J. Polak *, koopman , 
Kortendijk ; Enoch van der Sluis '"§, koopman , Kor
tendijk , lid kerkeraad ; Hartog v.an der Sluis * , koop
man , Kortendijk ; Nathan van Straten *§, koopman , 
Langendijk , lid kerkbestuur; Salomon H. Visser* , 
koopman , Kelenstraat , secretaris kerkbestuur. 
1880 C' kiezer gemeenteraad; § kiezer Tweede kamer): 
Soesman Cappel , *§, koopman Langendijk, lid kerk
bestuur; Hermanus J. Hijmans *§ , koopman , Gast
hui sstraat , lid kerkbestuur?; Abraham S. Kleinkramer 
ê•, koopman , Burgstraat , koster; M. Koster *, koop
man , Robberstraat , lid we ldadige instelling; Jacob J. 

Polak '''§, koopman, Kortendijk , secretaris kerkbestuur; 
Wolfeus S . Praag , '"§, geneeskundige , Arkelstraat , lid 
armbestuur; Salomon H. Visser* , koopman, Kelen
straat , voorzitter kerkbestuur. 

1892 (ki ezers) : 
Rudolf Adelaar , koopman in manufacturen , Gasthuis
straat , lid kerkbestuur; Soesman Cappel, gross ier 
koloniale waren , Kalkhave n , voorzitter kerkbestuur; 
David van Gigch , directeur telegraafkantoor , Hoge 
Tore nstraat , voorzitter Alli ance Israël. Universelle; 
Lev ie de Hartog, manufacturier , Gasth ui sstraat , lid 
kerkeraad ; Andri es Hijmans , manufacturier, Molen
straat, sec retari s-penningmeester Alliance Israël. 
Uni verselle ; J. Hijmans , manufacturier , Grote Markt , 
secretari s Yts Gay im ; Machiel Koster, costumier , 
koster; Wolfeus S. Praag , geneesheer, Arkelstraat, lid 
kerkeraad. 
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Het betrof dus telkens zeven à acht kiesgerechtigden , 
merendeels de grotere kooplieden/winkeliers , een 
directeur en een arts. De meesten van hen waren in 
het kerkbestuur actief, dat aangevuld werd met wat 
kleinere neringdoenden. De laatsten waren overigens 
ook in de adresboeken opgenomen. Zij vormden de 
brede ' middengroep ' , die eigenlijk nadere analyse zou 
verdienen. 
Uit de adressen zelf blijkt, dat de welvarenden bij 
voorkeur aan de grote (winkel)straten woonden , zoals 
de Gasthuisstraat. Ook bij hen springt de populariteit 
van de Kortendijk er al in 1868 uit (drie personen) . 
Daarnaast worden in het adresboek van dat jaar nog 
elf (van de ruim de11ig) joodse hoofdbewoners aan die 
straat gekoppeld . Nu stonden er aan de Kortendijk 
wel de meeste panden en had de straat ongetwijfeld 
de meeste bewoners van alle Gorcumse straten , maar 
dan nog blijft, dat het aandeel van de joodse bevolking 
hier groter was (en waarschijnlijk bleef) dan elders in 
de stad. Of de straat er een joodse karakter door 
kreeg is nog maar de vraag. Feit was wel , dat de 
Kortendijk een geheel eigen sfeer ademde. ·over de 
Kortendijk is wel een Gorcumse roman te schrijven ', 
zo vatte H. F. van Peer zijn geschiedkundige indruk 
van die straat bondig samen ' 6

' . 

Aan de ' onderkant ' kunnen de ambulante handelaren 
(' kastjesmannen ' ) , bedienden en arbeiders worden 
gerangschikt . Zij konden ' s winters nogal eens zonder 
werk komen te zitten . Samen met de werkelijke 
paupers , mochten zij aanspraak maken op de bedeling. 
(zie pag.36). Een schamele huisvesting zal ongetwij
feld in de vele Gorcumse steegjes of logementen zijn 
gevonden. Eén zo ' n pauper of 'straattype ' was ·Jan 
(of Sam) de Rijmer ' , ·een joods man , die op verzoek 
en natuurlijk tegen beloning rijmde op alles wat hem 
werd gevraagd of opgegeven. ln zijn mand borg hij 
alles wat hij aan gaven in natura ophaalde '37

' . Helaas 
kon de ware identiteit van de man niet achterhaald 

worden. Gelukkig is hij we l geportretteerd. Het des
betreffende schilderij werd in 1962 aan het museum 
geschonken , bij welke ge legenhe id A. van Beintum 
een ged icht schreef"' . 

·Jan of Sam de Rijmer'. straattype van toen. Naar deze foto 

heef/ Jacobus Martinus Nefkens (! 866- I 94 I) een portret 

geschilderd, dat zich nu in het museum 'Dil is in Bethlehem ' 

bevindt. 
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5. IDENTITEIT EN INTEGRATIE 

Het spreekt vanzelf, dat de joodse identite it in hoge 
mate bepaald werd door de godsdienst. Beleving van 
de godsdienst vond enerzijds weke!ij ks en op fees tda
gen gezamenlijk in de synagoge plaats, maar werkte 
anderzijds dagelijks door in het gezin tot in de details. 
Voorts was men door middel van de kerkelijke orga
nisatie en het joodse verenigingsleven met elkaar 
verbonden .Met een achtergrond , die men slechts met 
een kleine groep deelde , stonden de joden in een 
gemeenschap , waarin toch voornamelijk andere identi
teiten de boventoon voerden. Dit bevorderde aan de 
ene kant het contact met geloofsgenoten elders , aan 
de andere kant noodzaakte het juist ook tot integratie 
binnen de plaatselijke gemeenschap. 

De inrichting van de sjoel 
In het jodendom vormt de synagoge een centrale 
plaats van samenkomst voor gebed en studie. Vandaar 
dat het gebouw ook wel ' sjoel' (school) wordt ge
noemd. De gehele dienst in de synagoge is vervat in 
een gebedenboek of Sidoer. De tijdstippen en de 
wijze waarop uit de Tora (de vij f boeken van Mozes) 
wordt ge lezen, het Sjema (het eerste hoofdgedeelte uit 
de liturgie) wordt gezegd en het gebed of Tefilla 
wordt gereciteerd, zijn daarin aangegeven " . 
De inrichting van de synagoge dient het belang van 
de centraal staande Tora te onderstrepen. Kenmerkend 
zijn daarom: de aanwezigheid van een kast of Ark 
voor de Tom-rollen, een verhogi ng of biema in het 
midden en een afgescheiden ruimte voor vrouwen met 
uitzicht op kast en biema" . 

De Ark bevindt zich aan de oostzijde van de gebeds
ruimte in de richting van Jeruzalem. De kast wordt 

geflankeerd door zuilen en is vaak voorzien van 
citaten. Op de Ark het eeuw ig brandende licht (ner 
tamied ) ervoor het parochet (voorhang), uit kostbaar 
textiel vervaardigd. Rechts staat meestal de negenar
mige chanoeka-kandelaar. Voor de Ark staat een 
lezenaar of amoed , vanwaar de voorganger een groot 
deel van de liturgie reci teert3' . 

De Tora-rol wordt met respect behandeld. Men gaat 
staan, wanneer zij naar de biema wordt gedragen, 
waar de rabbijn een hoofdstuk gaat voorlezen. De 
stokken waaraan de rol is bevestigd worden we l 
levensbomen genoemd en zijn versierd met zilveren 
torens met rinkelende belletjes of met een Tom-kroon 
(keter Tora). Opgerold wordt de Tora bekleed met 
een (vaak) kostbare mantel , waarvoor weer een zi lveren 
sch il d of tas en een jad (aanwijsstokje) gehangen 
wordt-l> . 

De banken in de synagoge staan gerich t naar de 
biema. De verhoging is omrand door een balustrade. 
In het midden een tafel belegd met een fraai bewerkt 
kleed , in de kleuren van de desbetreffende feestdag. 
Onder de tafel ceremoniële objecten voor de diverse 
feestdage n5) . 

Er zijn drie foto ' s bewaard gebleven , waarop een deel 
van het interieur van de Gorcumse synagoge is te 
zien. De eerste , hierbij geplaatste , foto toont het 
interieur in volle glorie met s ierlijke planten , ter 
ge legenheid van het 90-jarig bestaan. De tweede 
afbee lding geeft een beeld van oorlogsvernielingen 
(zie pag. 72) en de laatste biedt een gezicht op een 
onttakelde synagoge , vlak voor de sluiting (zie pag.99). 
De foto ' s hebben gemeen , dat de blik naar de Ark (in 
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Gorcum het zuidoosten , richting Yijfzinnenstraat) 
wordt geleid. De vrouwenafdeling blijft dus achter 
ons. 
Te onderscheiden is de verhoging of biema met balu
strade , trapje met gekrulde leuningen en op de hoeken 
pilaartjes. Duidelijk is, dat ook de Gorcumse Ark was 

voorzien van pilaren , een voorhang en bovenin een 

tekst. Enkele treden leiden omhoog naar de lezenaar 
voor de Ark . De negenarmige chanoeka-kandelaar is 

.....~ 

( 
\ 

% 

Het interieur van de synagoge tijdens haar 90-jarig bestaan 

in 1932. 

alleen op de foto uit 1941 te herkennen. Hij staat dan 
niet meer rechts van de lezenaar , maar is omgegooid. 

Links en rechts van de kast zijn schilden met op

schriften tegen de wand aangebracht. Aan het plafond 
hangen zeer fraaie lichtkronen . 

38 



~ 
~ 

4'f 1 

~ 

( 
' 

l/J 

an 
id . 

,nd 

. 

De Tora-mantel waarop een Tora-kroon is geborduurd, 

waaronder de tekst ·keter tora ' (kroon der Tora). Tussen de 

lauwerkransen (deels onder het schild) de tekst: ·ch-k 

{Chewra kaddisje], Gemiloeth Chassidiem, k. k. [kille 

koudesj] Gorkum· (pieus gezelschap, Gemiloeth Chassidiem, 

gemeente Gorkum). Onderaan de datering (I 868). Te z ien 

zijn verder de zilveren siertorens met belletjes en het zilveren 

schild, waarop in het kleine rechthoekje de afkorting voor 

'kroon der leer' en in het grotere de tekst ·soekkot ofwel 

Loofhuttenfeest. Joods Historisch Museum. Amsterdam. 

Niet op deze foto's , maar nu wel in het Joods Hi sto
ri sch Museum te Amsterdam , is de Gorcumse Tora
mantel te zien. Uitgevoerd in steenrood velours met 
aan boven- en onderzijde goudfranje en geborduurde 
versiersels in gouddraad en een kroon in goudbrokaat 
met glass tenen . Volgens de Hebreeuwse tekst betrof 
het hier een schenking van het geze lschap Gemiloeth 
Chassidiem (zie pag.48) , gedaan in !86861 

. Bij deze 
mantel horen ook de zilveren torens met be ll etje s en 
de zi lveren tas. 
Uiterl ijk onderscheiden de meeste synagogen zich ni et 
van andere gebouwen met een openbare functie, 
anders dan door enkele symbolen of inscripties7

' . In 
Gorinchem was in het glas-in-lood-raam boven de 
toegangsdeuren een davidsster verwerkt. Daar boven 
viel de eerste regel van vers 4 te lezen. De dr ie grote 
gebrandschilderde ramen konden all een van binnen 
goed bekeken worden. Zij staan symbool voor de 
klaagmuur te Jeruzalem , het hu welijk en het li efhebben 
van de naaste8

' . De bescheiden , in steen gehouwen , 
inscripties en symbolen zijn al aangehaald (zie pag . 26). 
Was de Gorcumse synagoge een kleine en doe lmat ige, 
maar ook met beperkte middelen verfraa ide , uiterlijk 
symbool van de joodse identite it ; inhoud werd eraan 
gegeven door de godsdienst zelf, die het meest intens 
beleefd werd op Sjabbat en de feestdagen. 
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De toegangspartij. Op de voorgrond het smeedijzeren hek 

(met prikkeldraad). Links en rechtsonder de steentjes met 

inscripties. Boven de deuren het glas-in-lood-raam met 

Davidsster en onder de kroonlijst vaag leesbaar de tekst 
(vertaald): 'Gaat met een loflied de poorten binnen. zijn 
voorhoven met lofgezang. Psalm I 00 vers 4 ·. (links) 

De drie gebrandschilderde ramen uit de synagoge, van links 

naar rechts: de klaagmuur. de tekst "Gij zult Uw naaste 

liefhebben gelijk U zelve· (Leviticus I8: 19) en verzinne

beelding van de heiligheid van het huwelijk. Museum "Dit 

is in Bethlehem·. Gorinchem (rechts). 
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Feestdagen 
Sjabbat, de wekelijkse feestdag , is de rustdag na zes 
dagen van arbeid , analoog aan het Goddelijk schep
pingsproces. Deze werkonthouding is aan een heel 
stelsel van regels gebonden , maar kan zich - al naar 
gelang de omstandigheden - binnen zekere grenzen 
wijzigen. Op vrijdagavond, bij zonsondergang, begint 
de Sjabbat met het ontsteken van twee kaarsen. De 
dag wordt ingewijd met de lofzegging over een beker 

NEDERLANDSCHE ISRAËLIETEN, 

EERSTEN DAG 

\ ' ,1,H HU 

NIEUWJAARS-FEEST. 
HEBBEEUWSCH EN NEDERDUITSCH, 

MET EEN HISTORISCH OVERZIGT, 

G. I. POLAK eu M. L. VAN AMERINGEN. 

Nlll0WB 1 VEIUHITEP.DB EN VER1UBBI\Dl:llDJI OJTCAV&, 

AMSTERDAM, 

J. L. J O A C H I M S T H A L. 

56?4-1864 . 

wijn en een begroetingszang . Na de kinderen gezegend 
te hebben kan een feestelijke maaltijd beginnen na het 
aansnijden van twee broden. Op sjabbatochtend wordt 
tijdens de synagogedienst uit één van de vijf boeken 
van Mozes gelezen, waarna thuis weer een maaltijd 
volgt. Als er ' s avonds drie sterren zichtbaar worden , 
neemt men afscheid van de Sjabbat , door een speciaal 
gevlochten kaars in het laatste restje wijn te doven . 
Tenslotte wordt de profeet Elia bezongen , de verkon
diger van toekomstige vrede (verlossing)"). 
In de kleine Gorcumse kille werd de sjabbatviering 
uiteraard ook zo goed mogelijk onderhouden. De 
joodse bevolking werd in dat opzicht niet gehinderd '0 

l . 

Waar het de joden zelf verboden was om vuur of licht 
te ontsteken, werd dat wekelijks door niet-joden 
gedaan , zoals mevrouw De Man, die voor de oorlog 
schuin tegenover de synagoge woonde " '. Op vrijdag
avond was de eerste sjoeldienst. 'Elke vrijdagavond 
tegen de schemering, als de sabbat begon ', ging Flip 
Polak naar de sjoel, 'gekleed in een zwart pak, zwarte 
rijgschoenen en een hoge hoed. Hij was altijd aan de 
late kant, want wekelijks ging hij op een holletje via 
Kortendijk, Kapelsteeg, Bloempotsteeg naar de Kwe
kelstraat '"). Op zaterdag waren er drie diensten . 'De 
religieuze, traditioneel orthodoxe Joden gingen op 
Sabbath inderdaad 3x ... de heel erg liberale Joden uit 
Gorkum kwamen het minst'"' . 

Pesach (Pasen) is een achtdaags (lente)feest, waarop 
bevrijding centraal staat . Behalve de historische 
bevrijding uit Egypte, markeert het ook de natuurlijke 
verlossing uit de greep van de winter, en ten derde -
op algemeen menselijk niveau - het achterlaten van 

Titelpagina van een gebedenboek voor het israëlitisch 

Nieuwjaar. In 1864 geschonken aan de Leerdammer Aäron 

Blok. Museum 'Het Poorthuis ', Leerdam. 
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afgoderij en verslaving. Voor beide eerste avonden 
van het feest bestaat een orde van de dienst of ' seder' . 
Daarin speelt de vertelling (haggada) een grote rol en 
worden er door de jongste aanwezige vier traditionele 
vragen gesteld, naar aan leiding van de vier ingrediënten 
op de Sederschotel: pesach, matsa (ongezuurd brood), 
maror (b ittere kruiden) en petersel ie. De viering in 
fam iliekring wordt besloten door het zingen van een 
aantal tafelliederen 1•> . 

In Gorinchem werd het ongezuurde , gist loze Pesach
brood of matses gebakken, zowel voor de joden in de 
stad als in Leerdam 151 en Giessen-Nieuwkerk 16

' . Waar
schijnlijk gebeurde dat in opdracht bij een niet-joodse 
bakker , waarvoor de gemeente zelf koshere middelen 
verschafte , zoa ls in 1941 maar liefst 184 (1 iter?) 
flessen Pesach-melk. De nieuwe jaarlijkse Pesach
boekjes vonden ook hier aftrek 17

' . 

De zeven weken na Pesach wordt de Omertijd ge 
noemd, afgesloten door het Sjavoeot (Wekenfeest). 
Hoewel minder prominent gevierd, vormt toch niets 
minder dan de openbaring hier de kern . In de met 
bloemen versierde synagoge worden · s ochtends de 
Tien Geboden gelezen. Tot diep in de nacht wordt 
daarna doorgeleerd uit de Tora (wet) en Talmoed 
(commentaren) . Tegen de achtergrond van de samen
vallende oogstviering leest men tijdens Sjavoeot ook 
graag het boek Ruth 181 

• 

In de herfst wordt het Looflmttenfeest (Soekkot) 
gev ierd. Het staat in het teken van de bescherming. 
De loofuut werd vroeger gebruikt als geïmproviseerd 
verblij fplaats tijdens de najaarsoogst. Gedurende hun 
tocht van Egypte via Sinaï naar het beloofde land 
woonden de joden ook in dergelijke 'tenten ' . Daarmee 
werd de loofuut symbool voor het zwerve nde bestaan 
van de joden, maar ook van de kwetsbaarheid en de 
behoefte aan bescherming van de mens. 

De wij ze van opbouw van de echte soekka of loofuut 
is ook weer aan vele regels gebonden. Kenmerkend is 
het dak van takken en vruchten (palm- en citrusvrucht , 
myrte of bosbes en wilg) , dat deels open blijft om de 
hemel te kunnen zien 19

' . 

Alleen van Flip Polak is bekend , dat hij het Loofuut
tenfeest door bracht 'in een door hem gebouwde hut 
in een vertrekje achter de winke/'20

' . In Leerdam had 
Van Gelder omstreeks 1920 een groot houten bouwsel 
bij de synagoge laten plaatsen, dat 'van binnen geheel 
met bloemen versierd ' was. 'Boven in was een luik, 
dat op de laatste avond van Loofhutten geopend werd, 
om te zien of er al steITen te zien waren . Dan was 
immers het Loofhuttenfeest voorbij. Na gebruik werd 
deze loofhut weer bij Van Gelder opgeborgen '211 

. 

De achtste en negende dag vormen een afzonderlijk 
feest: Slotfeest en Vreugde der Wet . Het laatste feest 
wordt gevierd als afsl uiting van een jaar lezen uit de 
Tora. Op de vooravond worden de Torarollen dansend 
en zingend door de synagoge gedragen. In de synago
ged ienst overdag mogen ook de kleinere kinderen 
komen. Zij krijgen na afloop dan bruidssuikertjes22>. 

Het israëlitische Nieuwjaar of Rosj Hasjana valt in de 
maand september of oktober (in 1989 , precies op de 
overgang van deze twee maanden , begint het jaar 
5750). Men gedenkt dan niet alleen het begin, maar 
ook de vernieuw ing van , de schepping. Een terugblik 
om vooruit te kijken. Aan de vooravond wordt appel 
met honing gegeten en wenst men elkander ' een goed 
en zoet nieuw jaar ' toe. In de synagoge-dienst ' s 
morgens weerklinkt eerst bazuingeschal , door op een 
ramshoorn of sjofar te blazen 23

' . 

Nieuwjaar is ook het begin van tien dagen van inkeer, 
afgesloten door Grote Verzoendag (Jom Kippoer). 
Men schenkt elkaar vergeving, maar ook wordt er 
collectief om vergiffen is gevraagd , door vanaf de 
vooravond te vasten . Als teken van berouw worden 

43 



Inv 
lid 
ont 
De 

ne~ 
cac 
Ch 
om 
ide 
om 
Te1 
var 
he( 

Lo 
he( 

de 
bij 
die 
me 
joe 
dn: 
WC 

Ve 
Na 
en 
ver 
ter 
kil 
eer 
on 
'M 
ge· 
ge 
vei 

eer 

De 
(b( 

Ned. Isr. Gemeente te Gorinchem. 
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de Ceremonie : 

Een 'eerbewijs ' voor een rituele handeling in de synagoge. 

Hier het briefje voor E. Wijzcnbeck. die op 'lom Kippoer 

[Grote Verzoendag}, middaggebed (moessaf) , de Ark heeft 

geopend'. Gemeente Archief, Gorinchem. (boven) 

Estherrol. in 1928 uitgereikt aan de dan Kerkelijk meerder

jarig geworden H.H. Meijler. (rechts) 

dan geen leren schoenen gedragen , gaat men in het 
wit gekleed en is ook de synagoge wit gehuld . In de 
avonddienst wordt het 'Kol Nidrei ' gezongen , een 
melodie dat de joden een groot gevoel van saamhorig
heid geeft. De volgende dag vinden er drie diensten 
plaats , met 's ochtends een dodenherdenking en tegen 
zonsondergang het slotgebed en de afsluiting met 
weer een sjofartoon' "'l. 
Zoals overal, was op Nieuwjaar en Grote Verzoendag 
'practisch de gehele Joodse Gemeenschap van Gorkum 
in de synagoge (sj oel) present '"\ dan 'was het een 
hele drukte daar in de Kwekelstraat'2"i. Het gebeden
boek ter viering van Nieuwjaar werd gelezen (een 

Leerdams exemplaar is bewaard gebleven"'). De 
aanwezigen bij de middagdienst op Jom Kippoer, 
konden een ' letterlijk eerbewijs ' krijgen in de vorm 
van een brietJe , waarvan het exemplaar van Emanuel 
Wijzen beek uit 1898 getuigt28

i . Eerder , in 1873 , had 
de synagoge van de weduwe Van Straten een voor
hangsel van witte zijde moiré antique ten geschenke 
gekregen om op Grote Verzoendag voor de Verbonds
ark te gebruiken ' 9

' . 

De herovering van de tempel van Jeruzalem door de 
Makkabeeën in 165 vóór de ' gewone (of kleine)' 
jaartelling was de aanleiding voor het Chanoeka- of 
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[nwijdingsfeest. dat zich later tot (winter)feest van het 
licht ontwikkelde. De viering krijgt gestalte door het 
ontsteken van de negenarmige Chanoeka-kandelaar. 
De acht lichtjes worden ontstoken met behulp van de 
negende: elke avond ééntje meer. Het geven van 
cadeaus is een recente toevoeging aan de feestvreugde. 
Chanoeka is geactualiseerd vanuit een eerste poging 
om op te komen voor de eigen cultureel -religieuze 
identiteit in een pluralistische samenleving , het recht 
om anders te kunnen zij n'"' . 
Tenslotte kennen de joden nog het Bomenfeest (einde 
van de winter) , wat tegenwoordig vooral gestalte 
heeft gekregen in het planten van bomen , en het 
Lotenfeest of Poeriem (voorjaar). Het laatste feest 
heeft als thema de dreiging van fysieke ondergang en 
de daarop volgende onverwachte redding. Alles staat 
bij dit merkwaardige feest op z'n kop: de synagoge
dienst verloopt onordelijk, er wordt heITie gemaakt en 
mensen verkleden zich. Het verhaal van Esther , de 
joodse vrouw van een Perzische koning, die een 
dreigende uitroeiing van de joden wist te voorkomen. 
wordt verteld'" . 

Verenigingsleven 
Naast de noodzakelijke organisaties als kerk- school
en armbestuur, ontwikkelden zich ook enige joodse 
verenigingen, die op cultureel en maatschappelijk 
terrein acti vi teiten on tplooiden. Hoe omvangrijker een 
kille , des te uitgebreider het ve renigingsleven·" '. In 
een piepkleine gemeente al s Leerdam telde men er 
omstreeks 1900 toch nog twee: 'B igde ij Koudesj' en 
'Menouras Ha mour'. De eerste droeg zorg voor de 
gewijde voorwerpen en de tweede vereniging werd 
gevormd door mannen , die de joodse begrafeni ssen 
verzorgden " '. De wat grotere Gorcumse kille kende 
een iets hogere graad van organisatie. 

De oudste en best bekende vereniging was ·Ets Haim' 
(boom des levens)'"' . Deze was ·reeds sedert geruimen 

tijd ' voor de herdenking in 1867 van de vijftig jaar 
eerder geopende (eerste) synagoge opgericht. Het doel 
van de vere niging was toen om de Heilige Wetsrollen 
met twee paar zil veren siertorens te verfraaien. Dank 
zij de 'onbekrompen bijdragen ' van de leden slaagde 
men in die opzet en kon voorzitter L. de Hartog de 
voorwerpen overdragen·" '. Er zouden nog vele van 
dergel ijke geschenken volgen , zoals: enige wetsrollen , 
een Toraschild, een rood fluwelen voorhang met 
spiegel en prachtig bewerkte manteltjes van blauw en 
rood fluweel voor de Heilige Wetsrollen. In 1898 
bood de veren iging eveneens een versiering voor de 
wetsrollen aan. Nu rijkelijk van zilver voorzien en 
van een inscriptieplaat met in het Hebreeuws de tekst: 
·Ter gedachtenis geschonken op den dag der troonsbe
stijging van onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina. 
Hoog verheven b/Jjve Haar heerlijkheid. Aangeboden 
door de vereeniging Eyts Gajiem ·. Het geheel was 
onder toezicht van S. van der Sluis uitgevoerd"'' . 

De veren iging beperkte zich niet tot het geven van 
re ligieuze voorwerpen . Men had ook oog voor meer 
praktische zaken. Zo we rd de synagoge, bij de viering 
van haar 60-jarig bestaan in 1902. verluchtigd met 
sierl ijk bewerkte gasornamenten .1 71

. Dertig jaar later 
volgden een elektrische lichtinstallatie, aangebracht 
door ·Het Wonder van Gorinchem· , en nieuwe gord ij
nen. Bij dit jubileum memoreerde voorzitter Salomon 
Kalker: ·hoe de twee geschenken ... te zamen één 
geheel kunnen vormen en bij uitstek geschikt zijn om 
die intieme. innige sfeer te vormen. zoo karakteristiek 
voor ons Jodendom ··"'. In november 1940 tenslotte 
kreeg de sjoel een complete vloerbedekking van de 
vereniging cadeau·''" . 
Van Goch stelde niet ten onrechte, dat al deze ge
schenken nog meer waarde en betekenis kregen, door 
de wetenschap, dat de benodigde gelden via kleine, 
weke lijkse contributies - ook van minderbedeelden -
waren bijeengespaard""' . Los van de vreugde om te 
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kunnen geven, stond er echter ook wat tegenover. De 
diverse jubilea en herdenkingsbij eenkomsten waren 
niet alleen religieus opwekkend , maar hadden ook 
anderszins een feestelijk karakter. Dit bleek in 1932, 
toen daags na de herdenkingsd ienst , van he inde en 
verre fees tgangers naar zaal Cambrinus aan de Appel
dijk getogen waren 'om met Yts Chajim te jubelen '. 
Na de diverse plichtplegingen, zoals bedankjes aan 
bestuur en feestcommi ss ie , kon het doek worden 
geopend 'voor de eerste acte van 't bekende werk van 
A.A.C. de Vletter: -Zus '. Dit stuk met zijn pracht 
tendenz, n.l.' de verderfelijke invloed van alcohol en 

slechte vrouwen op een jongen man ' werd 'op zóó 
eminente wijze vertolkt' door de Gorcumse toneelver
eniging Kunst na Strijd , ·dat meerdere malen gehaald 
moest worden ' . De tombola, het bal onder leiding van 
de zingende balletmeester Bouman , een souper en 
dansmuziek van het ensemble Snoeck, completeerden 
de dag, die door een dankgebed werd afgesloten 411 • 

Ets Haim leek dus in een tijd van economische crisis 
en bij een sterk gekrompen joodse gemeente de geest 
vaardi g te kunnen ·krijgen en aan het ze lfbewustzijn 
uiting te geven. 
Weinig is bekend over de weldadige instelling 'Gemi 

De leden van de fccs1commissic bij het Sjoelfecst te Gorin Het bij die zelfde gelegenheid in 1932 samengestelde 

chem. Van links naar rechts: Abraham Benjamins. Salomon damescomité. met van links naar rechts: Cornelia van 

Kalker en les Meijer. Vries/and. Princcsse Kalkcr. Hu/da Meijer-Hes en Be/ia 
Meijcr-Cohcn . 
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Het kerkbestuur speelde vanouds een centrale rol in de 

organisatie van de kerkelijke gemeente. Hier poseert het 

bestuur ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 

synagoge. Onder hen Aäron Leviticus (voorzi11er) en Jacob 

Brommet (leraar). 

Het kerkbes tuur in 1932 met v.l.n .r. A.i. van Vries/and. S. 

Kalker en J. Meijer. Staand de voorzanger of chazzan de 

heer Davidson. 
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loet Chasadiem ' (Verrich ting van Liefdewerken). De 
Gorcumse adresboeken vermelden de instelling tussen 
de jaren 1868 en 1928 , met de namen van de bijbeho
rende bestuurs leden"'' . Maar wat waren nou haar 
preciese taken? Gelijknamige organ isaties in andere 
plaatsen kunnen iets aangeven. Zo stond Gemiloet 
Chasadiem te Oss voor een begrafeniscollege"·'' annex 
Thora-studieclub""', was de naam te Zal tbommel 
gekoppeld aan 'ziekenbezoek'"" . Waarschijnlijk kun
nen deze liefdewerken ook te Gorinchem tot het 
arbeidsveld van Gemiloet Chasadiem gerekend worden. 
Verder kan gedacht worden aan bejaardenhulp , ki nder
opvang en andere vormen van, voora l morele, onder
linge steun. Deze li efdad igheid speelde dus een be
langrijke sociale rol en hoorde gepaard te gaan aan 
studie van de schriftelijke en mondelinge leer"6

' . 

In hoeverre de vrouwenvereniging uit Gemiloet Cha
sadiem voortsproot , of er onderdeel van was , is 
onduidelijk. In het Adresboek van 1908 v inden we 
wel de dames Van der Sluis-StuITekop en Nort-Per
exempel als directrices onder de bestuursleden ver
meld"71 . 

Mevrouw Nort werd in 1932 echter ook als (oud-) 
voorzitster der 'Vrouwen Gewra' genoemd"" . Een 
zelfde probleem ge ldt voor een jongelingsvereniging. 
waar in 1902 sprake van was. Opereerde die ook 
onder de vleugels van Gemiloet , of was zij zelfstandig ' 
In ieder geval horen wij er , na de aanb ieding van een 
gebedenboek, voorz ien van een zi lveren plaat met 
inscriptie , voor de dienst in de 60-jarige synagoge""' , 
niets meer van. Het aantal jongelieden zou ook te 
gering worden voor het in stand houden van een 
aparte club. 
Waarschijnlijk zijn a lle sociale verenigingen en act ivi 
teiten ontsproten uit de Gorcumse afde ling van de 
nationale Maatschappij tot nut der Israël ieten in Ne
derland. Vanaf 1851 gaf de landelijke bond een 
jaarboekje uit , waarin de besturen en bestuurders van 
elke afdeling worden genoemd. De afde ling Gorinchem 

was klein en kwijnde (max imaal 13 leden). 
Voordat zij omstreeks 1875 verdween, kende zij -
naast de ons bekende besturen van de school en 
Gemiloet Chassadiem - ook nog een instelling onder 
de naam Tieféreth Bechoriem ( 1856) en voorts een 
leenfonds , een leesinrichting , een zangsc hool , een 
vereni ging tot het leren van ambachten aan minver
mogende jongens en meisjes en een spaar- en bewaar
kas ( 1852/1859). Alleen de weldadige instelling 
Gemiloet bleef bestaan , zoals wij hiervoor zagen"". 
Tenslotte was er vanaf 1892 een afdeling van de 
Alliance Israélite Unive rselle' ", de latere Joodse 
Internationale (JOINT). 

Overzicht godsdienstleraren/voorzangers: 

Samuel David 18 Il 
Simon David Wagenaar 1817 
Salomon Levie van Munden 1830- 1831 
Jacob Emanue l Polak 1830- 1834 
A .J . Klasser 1851 
J. Ossedrijver 
M.J. van Wezel 1852- 1856 
Benedictus Levieson l 854-1 867 
J.A. Polak 1867- 1868 
J. de Vries 1868 
S. E lzas 1876 
Abraham Simon Hildesheim 1876-1877 
Salomon Sitters 1878-1880 
Salomon Poons 1892-1905 
S. Mendels 1908- 1910 
Jacob Brommet 1911-1917 
S. de Haas 1921 
Barend Josua Katen 1931 - 1932 
Davidson 1932 
Max Seijffers 1940- 1946 

(namen en jaartallen voor zover bekend) 
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Integratie 
De emancipatie van de voormalige ' joodse natie ' had 
in 1796 ingezet met de verwerving van gelijke burger
rechten (zie pag. 14). Daarmee was niet automatisch 
ook de integratie tot stand gekomen. Dat proces zette 
zich onder het bewind van koning Willem I in , met 
een regeling voor het kerkbestuur , maar ook door het 
afstaan van een stuk eigen identiteit , als gevolg van 
het van hogerhand met kracht tegengaan van het 
jiddisch in het joodse onderwijs en de eredienst5

'' . Het 
vermocht de van joodse zijde ontwikkelde liefde voor 
het Oranjehuis niet bekoelen , integendeel , want mede 
door een koninklijke subsidie kon de nieuwe synagoge 
van Gorinchem tot stand komen 53 

'. Voor de vorsten 
werd daar dan ook gebedens-1,, overeenkomstig de 
tekst van een door A. de Hartog gegeven houten 
bord. Ets Haim betuigde haar vreugde voor de troons
bestijging van Wilhelmina in een aan de synagoge 
geschonken versiering55

>_ In zekere zin kan deze lijn 
doorgetrokken worden tot aan de verdediging van het 

Opperrabbijn dr. L.B. Ritter (bo ven) sprak bij de feestelijk

heden van 1892 een rede uit en vervaardigde een gelegen

heidslied (rechts) een zgn. acrostichon of naamvers. waarvan 

de beginletters het woord GORINCHEM vormen: Geef rust 

aan knaap, bejaarde en vrouwen Onze harten beproef niet , 

oh Heer, ons knie zal voor U buigen Richt. machtige Heer. 
ons een dag van vreugde aan Immers. op deze dag zullen 

wij een lieflijk gesprek voeren. ten overstaan van de Heer 

Nu zal Zijn licht schitteren, Z ijn zon zal over ons stralen 

Choraal: sterk zijn de grondvesten van Uw huis. zij - die 

het bedreigen - zullen verpletterd worden En op Uw muren 

zult GU vrede laten heersen. bewaar hen voor vernieling 
Mogen wij spoedig de verrukkingen van Uw heiligdom zien 

in het land van Nahali-ël fDeut 8: 7 een goed land van 

beken, bronnen en wateren/. 

;m, ;foin, ':Jo:-:n;i ,:ip.v• nS~p 
;,Jj,Jt-1 ü'ri'.l OJ V'ltl'1 "1lJ.l 1c,ir, . 
7,:i i1,V'1:,.l ,1.l:J:J) t-lV.l ),ll )~ . . 

7-,y;, ,,,J ,N u, 1i1 ;iv.v m:ii . 
n•v 1'.l:J' 71"1,V.l 1:i : :-11;, mno~ 01' . 

n1'1l' 1.l),ll 1VDV 'f':J' 1'1J 

11'ï'ï1'1' 1:i ,n•:in ,,,o, iori . 
p1-,~.i'I' !:J c:i,,~ i1pE)ll i•mom ,v. 

~M'"1.l y,N:i 7w,po mon i1N'1.l ,nc 
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vertrek van de koningin bij de Duitse inval in 1940 
door de geassimileerde dr. Biegel5('1

• 

Optimale integratie is een wissel werking. De stedelijke 
gemeenschap toont belangstelling voor haar ingezete
nen met een joodse identiteit en joden participeren in 
die stad. Het stadsbestuur gaf acte de présence bij de 
diverse jubilea. In 1932 verwoordde burgemeester 
Kootstra als ' andersdenkende ' zijn 'verheugenis, dat 
in dezen materialistischen tijd de Joodsche gemeente 
blijk geeft van opbloeiend geestesleven en saamhorig
heid ' . In hetzelfde Feestnummer ter gelegenheid van 
het 90-jarig bestaan van de synagoge te Gorinchem , 

De winkeliersvereniging bijeen in de (oude) Doelen. In het 

midden de heer 1.A. Polak (1880-1928) 

50 

waren ook vele advertenties van niet-joodse bedrijven 
opgenomen , zoal s N. V . Betondak, De Vries-Robbé & 
Co , de Gasfabriek , de Incasso-Bank, fotograaf A.A. 
Coe11se , Heeren- en Kinderkleding Bahlmann, en vele 
anderen" ' . Het optreden van toneelvereniging Kunst 
en Strijd onder leiding van de heer Mol , was één van 
de Gorcumse culturele bijdragen aan dit jubileum. In 
welk verband de vermelding in het verslag, dat deze 
vereniging ' van alle kanten tegengewerkt is' en haar 
is ·verzocht hun plan te laten varen om voor Uts 
Chajim te spelen ', is onduidelijk. Maar zij 'heeft zich 
trouw getoond aan hun gegeven woord en ondanks 
affe dwarsboomerij. doorgezet '. Daarvoor ook werd 
haar dank gebracht58

' . 

Aan de hand van de Adresboeken kan de toenemende 
participatie van joodse burgers aan het Gorcumse 
verenigingsleven enigszins worde n geconstateerd. Het 
betrof wel steeds verenigingen of instellingen met een 
algemeen/neutraal karakter. In 1868 vinden wij de 
voorzitter van het kerkbestuur J. Hijmans , ook als 
thesauriër van de Maatschappij van Weldadigheid 
afdeling Gorinchem''" . De Vrijmetselaarsloge 'Orde 
en Vlijt ' had in 1876 de joodse arts A. Polack als 
secretaris"°' . 

Jacob Alexander Polak ( 1880- 1928) was in 1921 
actief binnen de koopman svereniging 'Gorcum ' , 
voorzitter van de plaatselijke Oranje-vereniging , 
secretaris van de Vrijmetselaarsloge en voorzitter van 
de Onderlinge Glasverzekeringmij 'Gorcum '"" . 

Een bijzondere plaats nam Machiel Koster binnen de 
Gorcumse culturele wereld in. Hij en zijn zuster 
hadden een verhuurinrichting voor toneelkostuums. 
Als regisseur en auteur van toneelstukken , neigde hij 
' uiteraard ' naar kostuumstukken , dan werden bij hen 

de kostuums en requisieten gehuurd6
" . Een bekend 

stuk van Koster had het Gorinchem van de in 1417 
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gevallen Willem van Arkel als decor: ' De Zwanenjon
ker ' . In 1923 gescl1reven6

·
1

' , werd het eens Buiten de 
Waterpoort in de openlucht opgevoerd met ·strooien ' 
Willem Vernooij als hoofdrolspeler . Deze man ging 
zo in zijn spel op, ·dat hij vergat te sneuvelen '. 
Koster , die de regie had , kwam tussen de coulissen 
vandaan en zei: 'Vernooi) . sneu vel nou 1 ' . Tevergeefs. 
'Met een wandelstok hebben zij hem toen om zijn 
enkel gehaakt en zo hebben ze hem onderuit getrok
ken ''"'. 

Enige uirvoerenden van her sprookjesspel ·Goud Sprookjes 

Too verlied' met zittend op de vo01grond. v.l.n.r.: dirigent 

Charles van de Rosière. componist Orto Ludwig (?) , tekst

schrijver Machiel Koster en Daniël du Croo (/ 7 maarr 

1906) 

Ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest in 
1914 had Koster een feestcantate gecomponeerd , 
getiteld: Door Smarte tot Verheugenis. Daarvan luidt 
het van Gorcums chauvinisme getuigende Slotkoor: 
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'O'dierbare veste, mijn Gorinchem , 
Laat juichend mijn hymne u doorschallen. 
In vlammende woorden, in vur 'gen klank. 
In jubeling van dui ze ndtallen. 
Mijn liefde ontvlamt u met feilen gloed, 
Omweeft u met glansaureoolen , 
Mijn mond viert uw vrijheid, mijn ziel uw eer , 
In weelde van grootheidsidolen. 

Machiel Koster werkte voor de toneel verenigingen 
' Inter Amicos ', ' Kunst na Arbeid' en 'Onderling 
Genoegen'. Voor de laatste schreef hij ook het club
lied"" ' . Zijn katholieke vriend Theodorus Breijs ver
leende hem altijd mu zikale medewerking67 

' . Het 
creatieve en arbeidzame leven van broer en zus Koster 
eindigde in mineur ( 1933). ·op een gegeven moment 
werden ze dood in hun huis aangetroffen; ze hadden 
de gaskraan opengedraaid, want ze bezaten geen rooie 
cent meer en wilden dat voor de wereld niet weten '681 

• 

De crisisjaren boden juist voor hen weinig emplooi 
meer. 
Naast de zakelijke relaties en de contacten binnen 

En dooven mijn oogen, verstomt mijn mond , 
Mijn ziel zal u blijven omgloeien, 
Totdat zij eens zien zal haar iedeaal: 
' Uw glorie , uw grootheid , uw bloeien ' . 
In 't stervensuur juich ' nog mijn veege borst , 
Met al wat aan kracht daar nog restte: 
' Heil u, Koninginne 1 Heil , vaderland' 
Heil Gorcum, mijn dierbare veste!' 6 

5) 

ve renigingen en instellinge n , waren er uiteraard ook 
ontmoetingen in de privé-sfeer , die tot vriendschappen 
konden leiden. Voor les Meijer gold dat middels zijn 
bridge-avondjes69 

' ; het onafscheidelijke vriendinnen
koppel mevrouw Bartol en Princesse Kalker werd op 
de padvinderij wel spottend ' black and white ' ge
noemd '01; de katholieke familie Holland onderhield 
vriendschappelijke contacten met ' opa en oma Van 
Vriesland ', die evenals z ij op de Grote Markt woon
den '" . Deze voorbeelden moeten niet overschat wor
den, want in een tijd van voortschrijdende verzuiling 
legde men de meeste sociale contacten toch voorna
melijk binnen de eigen groep. 
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6. DE KILLE WORDT KLEINER 

Hadden in de eerste helft van de l 9de eeuw de jode n 
zich over de provincies uitgewaa ierd, om tot in kleine 
dorpen verzorgende fun cti es uit te oefenen ; na ongevee r 
1860 valt er weer een toenemende trek naar de stede
lijke centra waar te nemen. Men vo lgde als het ware 
het economische tij , dat nu weer in het voordee l van 

de z ich industri ali serende steden keerde. Daar kwam 
bij , dat de opkomst van de spoorwegen de mobiliteit 

vergrootte, wat joodse kooplieden va nuit cent ra le 
punten beter deed opereren . oi/proces ging we l wee r 
ten koste van de kleine joodse w in kel ier of handelaar 
op het platteland '' . 

Het eerst vervie len dus meestal de joodse gemeen

schappen in de dorpen , waarvan de ove rblij ve nde 
gemeenteleden aansluiting zochten bij de di chtstbij 

zijnde grotere kille. Zo kon Gorinchem eerst joden uit 
Giessen- Nieu wkerk begroeten , gevo lgd door ge loofs
genoten uit Werkendam met Woudrichem en Leerdam 
(waarin eerder Asperen was opgenomen). 

Naast demografische en economische aspecten. deed 
vanaf het begin van de tw intigste eeuw een nieu w 
verschijnsel z ijn intrede: ontkerkelijking en ass imila.ti e 
in een tijd van verzuiling. 

In groter Gorcums verband 
De joodse inwoners van Giessen-Nieuwke rk slo ten 
zich in 1899 bij de kille van Gorinchem aan '' . Voordien 

werden er echter al we l N ieuwkerkers op de begraaf

plaats aan de Arkel se Dijk ter aarde bestelcl' '. Op 
Sjabbat kwam men samen in het oostelijk gelegen 
opkamertje boven de ke lde r van een groot hui s op de 
Nieuwkerkse Buurt, waar de niet nader aangeduide 
Levi ' de Jood' woonde. Hij za l de meest we lgestelde 

onder de dorpsjoden zijn geweest . Naar men zegt was 

hij slage r en veehandelaar. Er werd aan zijn hui s 
rituee l ges lacht . Bij een verbouw ing van het latere 
café Mui s werd nog een betegelde put gevonden , 
waar he t slachtbloed in afv loe ide" ' . 
Harry ' de Jood ' van der Giessen was manufacturier 

en reed op een soort tilbury-kar met lapjes de dijk 
langs. Simon M inikus was koopman van lorren en 

oud papier en li ep samen met z ijn vro uw Miet Groen
teman voor hun negot ie met een hondekar door de 
streek. Z ij en de fam ili e Blom waren karig gehuisvest. 
Tenslotte was e r nog kaashandelaar Leemans, die aan 
de Dorpsstraat (nu nr.1 8) woo nde'' . 
De kaashandel was een niet onbe langrijke ne ring in 

deze streek. Versch ill ende boe ren wro ngen name lijk 
•jodenkaas' , zoa ls Piet den Toom in Muisbroek en 

VeITips in Doet. De laat ste had daarvoor een tweede 
peke lkelder. waa r geen spek in bewaard mocht worden . 
Ook Van der Zouwen in Bovenkerk en Hui sman in 
Peursum maakten de jodenkaas , die volgens rituele 

eisen we rd bereid'' '. 

Volgens overlevering zoude n in de tweede helft van 
de l 9de ee uw •c irca 35-40 joden op Nieuwkerk hebben 
gewoond· -,. Dit nu lijkt overd reven. In 1860 waren 

het er zestien op een bevo lking van 674 z iel en. Wel
iswaar een sne ll e toename. want een kleine tw intig 
jaar eerder woonden er nog pas vijf israëlieten , die 
toen nog tot de ringsynagoge van Dordrecht werden 

gerekend. Uiteraard kon op dergelijke getallen de 
grootte van één gezin al vee l in vloed uitoefenen" . 
Vóór 1899 za l sprake van een afname zijn geweest , 
die tot de aansluiting bij Gorinchem leidde . Aan de 
vooravo nd van de Tweede Wereldoorlog woonden er 
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Twee hardstenen zuiltjes van het toegangshek van de joodse 

begraafplaats bij de Hoogpoort te Leerdam. 

geen joden meer in het dorp. Lang voordien waren de 
laats ten weggetrokken; ~ aar ook elders bleken zij niet 
vei lig voor de Duitse bezetter. Vijf geboren Nieuw
kerkers vonden hun e ind in de Middeneuropese infer
no's91 . 

In 1920 werd joods Werkendam bij Gorinchem ge
voegd '0>, waardoor een eind kwam aan een langdurige 
joodse zelfs tandighe id , want reeds in de 18de eeuw 
was in dit dorp een begraafplaats aanwezig '" . Waar
schijnlijk werden hier , en op een tweede dodenakker '" , 
ook de overleden joden van Woudrichem en het 
tussengelegen· De Werken en Sleeuwijk ter aarde 
besteld. Er was ook een synagoge '31 . Op 1 j anuari 
1860 konden in deze drie gemeenten 33 israëlieten 

In 1960 zijn de hardstenen opschriften met rechts 'israelieti
sche · en links ·begraafplaats · verwijderd. 

worden geteld : 17 uit Werkendam, 12 ui t Woudri chem 
en 4 te De erken 1.\

1
• 

Aangenomen kan worden , dat het aantal joden te 
Werkendam afnam - mogelij k mede door de opkomst 
van het orthodoxe calvini sme ter plaatse - terwijl dat 
in het vrij zinni ger en meer ged iffere ntieerde Woudri
chem op pe il bleef. Waar nader stati stisch materiaal 
(nog) niet is vergaard , blij ven als aanwij zingen: de 
geboorteplaatsen van de oorlogss lachtoffers (9 uit 
Woudri chem , 3 uit De Werken c.a. en I uit 
Werkendam) 'Sl en de betrokkenheid van alleen ' Woer
kummers ' met de kille Gorinchem . Zo kwamen enkele 
bruiden uit Woudrichem 16 > en had de fa milie Benjamins 
zijn besognes, een voddenhandel aan de Kortendij k, 
te Gorinchem 17

l . Deze familie · probeerde al s het even 
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1
kon de sjoeldienst bij te wonen. All een bij slecht 
weer , wanneer de ove 1ocht ondoenlijk was , lie ten zij 
verstek gaan '" '. De Benjamins betuigden hun so lidari 
teit door, na de vernieling van de Gorcumse synagoge 
in 194 1, een ren teloze lening van f 150 ,- te schen
ken '9 ' . Ook hun laatste tocht voerde via Gorinchem 
(z ie pag .82). 

Te Asperen woonden in het beg in van de I9de eeuw 
zeven joden201

• Een halve eeuw later waren het er 19 
op totaal 1.242 inwoners'" , in 1887 telde men 23 
joden , die overigen s vijf jaar daarvoor naar de Leer
damse gemeente waren overgegaan . Er zette een 
snelle daling in , want in 1907 woonde a ll een de in 
1855 geboren Salomo N ieuwendijk nog in het stadj e . 
Z ijn vrouw en kinderen waren hervormd" 1 Fami lie te• 

Amsterdam maakte zich in 1934 zorgen over het 
onderhouden van de kleine begraafplaats aan de 
Appeld ijk, waarvan het e igendomsrecht onduide lijk 
was ; Salomo w il de wel bijdragen in het onderhoud , 
mi ts ook anderen dat zouden doen 131 Door de overgang• 

van Leerdam naar Gorinchem en de oorl og (Nieuwen
dijk overleed maan 1945 '"') zal daar wei nig meer van 
zijn gekomen. 
Dat de joodse gesc hiedeni s van Leerdam verder 
teruggrijpt dan d ie van de Gorc umse kille is reeds 
aangegeven (zie p . l 00) , maar ro nd 1800 was de 
gemeente van Leerdam al wel kleiner: 56 joden in 
1796 en 72 in 1809. En dat was dan inclusief de 
joden uit Asperen, Beesd en Schoonrewoerd. Dit 
aantal bleek in 1827 te zijn afgenomen251, waarschij nlij k 
mede door het afspl itsen van Asperen. In het midden 
van de 19de eeuw kende de kille voornamelijk ' min
derd_raagkrachtigen' . Slechts 5 à 6 gezinnen konden 
kerk~lijke belasting opbrengen . T ussen 191 3 en 1935 
vo ltrok de aftakeling zich snel. Van 48 naar 6 perso
nen . Vooral in de eerste cri sisj aren waren velen naar 
Amsterdam getrokken. Daar was joodse ondersteuning 
te vinden261 

. 

Bestuurslid Jacob de Vries ga f in 1934 zijn reden van 
vertrek aan. Hij wilde 'in een Joodsche kille wonen 1'm. 
Opheffing en aansluiting bij Gorinchem waren een 
log isch gevolg. 
Nadat in 1827 een hui s aan de N ieuwstraat , dat ver
moedelijk als hui ssynagoge dienst deed , door storm 
was vernield , besloot de gemeente van het afkomende 
materi aal een nieuwe synagoge op te ri chten. Het 
uiterst eenvoudige bouwsel werd al in 1854 vervangen 
door een nieu w . De boven de deur geplaatste plank 
met opschrift ·Gaat tot Uw poorten in met lof' bev indt 
zic h nog in museum Het Poorthui s' 81 

. Op I december 
1935 hield opperrabbijn Davids de laatste di enst , 
waarin hij de ondergang van de Leerdamse gemeente 
naast een komend joods rijk pl aatste . Daarna werden 
de wetsrollen naar Gorinchem overgebracht' 9 1 

. Aan de 
synagoge waren nog een rituee l badh uis of mikweh , 
een schoollokaal (Nieuwstraat 13) e n een kosterswo
ning op num mer 15 verbonden-'01 

. 

Na het 16de-eeuwse 'Jodenkerckhoff ', verkreeg men 
in 1767 een erf op de wal bij de Hoogpoo11 . Sne l 
bu iten gebruik geste ld , bleef het hek tot de ru iming in 
1960 staan . In 1832 werd een dee l van de nieuwe 
algemene begraafplaats aan de jode n toegewezen , 
maar een uitbreid ing we rd niet toegestaan . Daarom 
kocht het kerkbestuur nog een stuk gro nd aan de 
Noorder-Lingedijk ( 1854), waar nu nog zo ' n veertig 

graven zij n' " . 

De Leerdamse joden waren veehandelaar/slager , zoals 
Jonas van Straten in de Fonte instraat ; handelden in 
texti e l of lompen (omstreeks 1850 de bijverdi enste 
voor onderwij zer De Vries); of hadden een nering als 
pettenmaker , horl ogemaker , zil versmid of meubel
annex naaimachinehandel (famili e Van Gelder aan de 
Hoogstraat) . Men was in dat verband aangesloten bij 
winkeli ersvereniging De M iddenstand . Leden van de 
fa mili e Walg te nslotte waren , vanuit hun veehandel , 
spon ief actief in de harddraverij3" . 
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Foto van de sjoel aan de Kwekelstraat. opgenomen in het 

Memorboek van M.H. Gans. 

Een kleinere Gorcumse kille 
In het ·oppervlakkige overzicht van de Mediene ... 
gegeven door M.H. Gans (Memorboek) ·n, , wordt 

Gorinchem opgevoerd Als voorbeeld voor de achter
uitgang van vele kleinere gemeenten·. Tussen 1900 en 

1911 vertrokken hier vandaan 112 joden naar elders. 

waardoor er maar 106 personen over bleven-'" '. 

De terugval is inderdaad vrij fors en tamelijk snel 

geweest. Was de joodse bevolking in de tweede helft 

van de negentiende eeuw zo goed als stationair geble

ven, nu vo nd binnen een decennium een halvering 

plaats, gevolgd door een langzame daling. In 1940 

bleken er nog maar 61 leden te zijn, dan aangevuld 

met 24 (gev luchte ) buitenlandse joelen·"' . 

De ac hteruitgang heeft zich ook relatief laat voltrokken . 

Identieke processen signaleerden wij eerder in de 

omringende dorpen , maar ook in algemene zin gold, 

dat het ·verval' van loka le joodse gemeenten in bur

gerlijke gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 

(de categorie waartoe ook Gorinchem behoorde), rond 
1870 inzette . Voor grotere gemeenten lag die omslag 

rond 1920, de grootste steden kenden niet of nauwelijks 

een achteruitgang van hun joodse populatie'6 ' . 

De vraag is nu natuurlijk. welke oorzake n verant

woorde lijk zijn voor deze afname. Beginnen wij met 

de economische factoren. Gesteld kan worden, dat na 
de eerste industriële re vo lutie van Gorinchem ( 1880-

1900) er - ondanks verbeterde infra-structuur - geen 

verllere groei volgde. maar stagnatie. Een plaatse lijke , 

ruimtelijke belemmering vormden de vestingwerken; 

van buiten Gorinchem was de economische zuigkracht 

van Rotterdam en Dordrecht voe lbaar. Ook de typische 

marktfunctie voor het agrarische achterland ging deels 
ve rloren -'-,. Uiteraard was de economische situatie van 

belang voor de. in dat opzicht gevoelige. joodse 
midden standers en handelaren. Zij vormden een 

belangrijk bestanddeel van de joodse gemeenschap. 

Het effect zou nau wgezet gemeten moeten worden 

alvorens exacte conclusies te kunnen trekken. Wij 

vo lstaan hier met het voo rbeeld van kerkeraadslid 

Aäron Leviticus " '. die zijn voddenhandel te Dordrecht 

uitbreidde met de secto r oud-ij zer en overigens het 

lokale spraakgebruik deed verrijken met het begrip 
·het lijkt hier we l Leviticus· (het is hier een rommel

tje )-"". 

In de jaren twintig kende Gorinchem enige economi 

sc he oplev ing , vooral veroorzaakt door de uitbreiding 
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van staalbedrijf De Vries Robbé en de aanleg van 
industrieterreinen langs de Merwecle. De bevolking 
nam wat toe , deels gehuisvest in nieuwe wijken als de 
Lingewijk en West. Het lijkt erop , dat de (joodse) 

winkelstand zich in deze periode kon handhaven , of -

bij uitzondering - in kon spe len op ni euwe ontwikke
lingen , zoals racliozaak ' Het Wonder van Gorcum' 
aan de Gasthuisstraat. ln hoeverre de economische 
crisis van de dertiger jaren specifieke effecten op 
joods Gorinchem hebben gehad is de vraag . De ge
vestigde zaken bleven intact. terwijl een firma Nart 

zich zelfs kon ontwikkelen. Naast ronde brill etjes met 
platte glazen verkocht Meijer Nart parapluies . wa n
delstokken, breukbanden , e lastieken kousen en medi 
sche corsetten. Doordat hij ook de Utrechtse grossier 
'Optica ' ging vertegenwoordigen en oogarts Smit zijn 
patiënten naar hem ging doorverwijzen, kon de aan 
vankelijk nauwelijks rendabele nering in l 938 vanuit 
het Zusterhuis in het relatief dure panel Gasthui sstraat 

l 3 worden voortgezet"'" . 

In een kleiner stadje als Culemborg waren demografi 
sche factoren in hoge mate bepalend voor de ac hter
uitgang van het aantal joodse ingezete nen. 1neke 
Brasz constateerde een grote uittocht van vo lwassen 

\ 
Tabel 6.1. 
Joods aandeel van de Gorcumse bevolking. 
begin 20ste eeuw. 

peildatum: joden: 101alc bevolking: pcrcen1agc: 

3 1-12- 1899 200 11.855 1.69% 
31 - 12-1904 164 ca . 11.839 1.39 % 
31 - 12-1909 128 12.200 1.059c 

1911 106 
31 - 12- 1920 96 12.677 0.76% 
31 - 12-1930 77 14.033 0 .55% 

kinderen. De achterblijvers bleven voor ongeveer de 
helft ongehuwd. Wie wel trouwde. deed dat op latere 
leeftijd , waardoor er minder of geen kinderen geboren 
werclen-l' ' . 

Deze versch ijnse len zullen z ich ook in Gorinchem 
hebben voorgedaan , zij het wat minder scherp. De 

jongeren trokken vooral in de periode 1900-1910 
weg"' ' . 1n een en ke I geval om te studeren, vaker om 
in de grote steden een huwelijkspartner en werk te 

vinden. 
Dit leidde tot een versterkt sterfte-overschot, wat uit 

de geboorten- en overlijdensreg isters van de Neder
lands Israëliti sche Gemeente Gorinchem blijkt-l11

: 

1900/1909 37 geboorten 32 overledenen verschil: +5 
1910/19 19 9 geboorten 20 overledenen verschil: - 11 
1920/ 1929 10 geboorten 22 overledenen verschil: -1 2 
1930/1939 8 geboorten 14 overledenen verschil: - 6 

Het aantal ongehuwden bleef ook beperkter clan in 

Culemborg. In 1911 werden te Gorinchem slechts zes 

éénpersoons huishoudens gete lt op 32 joodse gezin 
nen -l-l >. Vrijgezel bleven mannen als de winkelbediende 

bij Du Croo Filip Polak. kippenslachter Gomperts den 
Hartog en kleermaker Sjaak Meijer' ' '. terwijl broer en 
zusters Schreucler tot op hoge leeftijd samen woonden 
op de Kortenclijk. Er bleve n te Gorinchem gezinnen 
vo lgens joodse traditie gesticht worden. Evenzeer nam 

het aantal (gemengde) huwelijken buiten die sfeer toe, 
waardoor theoreti sch de demografische toekomst van 
de joodse gemeenschap van Gorinchem er toch wel 
erg onzeker begon uit te zien. 

Assimilatie en Biegel 
Emancipeerden de joelen als bevolkingsgroep en 

integreerden de joelen als leden van die groep in de 
samenleving, een toenemend aantal raakte los van hun 

culturele/religieuze achtergrond. Moderne geestesstro
mingen als liberalisme en soc ialisme vormden een 
nieuwe maatschappelijke koers waarop menigeen 
wi lcle gaan varen. 
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1 

Wordt er van het social isme en de vakbeweging wel 
gesteld, dat het aansloot bij de sociale rechtvaardig
heidszin van de joden en men daarom ook joden bij 
de grondleggers kon aantreffen°0

' ; met name het joodse 
proletariaat van Amsterdam bleek in ruime mate tot 
de nieuwe identiteit van de ·rooien ' te worden aange
trokken. Waar joods Gorcum toch veel meer door 
middenstanders werd gekarakteriseerd, was die identi
ficatie met links hier beperkt. De weinige joodse 
arbeiders sloten zich bij de beweging aan. Alleen de 
naam van , Abraham Sterk, raadslid voor de SDAP 
van 1931-1933 , kan in dit verband genoemd worden"' '. 
Voorts bestonden er contacten met de socialistisch 
getinte toneelvereniging 'Kunst na Strijd ', blijkens 

De Hoogstraat met links café-restaurant ·de Beurs ' en rechts 

het begin van de Langendijk. Mevrouw Van Straten, de 
doktersvrouw. is met haar vriendin mej. Santman aan het 

winkelen. Zij laten de geopende Visbrug achter zich ( Van 

Hoogdalem. 1982. p. 116). 

een optreden ter gelegenheid van de 90-ste verjaardag 
van de synagoge<" . 
Ook onder de hoogste standen werd eerder afstand 
van de israëlitische achtergrond genomen, door aan
sluiting bij algemene en liberale organisaties. 
In Gorinchem was de kring van notabelen uiteraard 
beperkt van omvang. Een enkele notabel was van huis 
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ui t joods, maar had het kerkgenootschap verl aten , 
zoa ls de heer Susholz . Als houder van een verkooplo
kaal en als assuradeur beschikte hij over enig ve rmo
gen . Zijn plaatselijk aanzien bleek uit het bestuurs lid
maatschap van de soc iëteit ' Gezelligheid ' op de 
Langendijk""' . Ook de grotere zakenli eden , al s S . I. 
Polak (manufacturier op Langendijk 86) , mogen in dit 
daglicht bezien worden. Tenslotte waren er de artsen 
Schöyer , Van Straten en Biegel5°1 De eerste was via • 

zijn ni et-joodse vrouw K.H.J . Schöyer-de Vri es. 
vanwege haar raadslidmaatschap vanaf 1939. bij wijze 
van uitzondering aan de soc iaa l-democrati e ge lieerd. 
Dokter S .H. van Straten was - naast zijn praktijk -
verbonden aan het Gorcums Ziekenfo nds . In zij n vrij e 
tijd was hij bestuurslid van het Gemengd Koor" ' . Z ijn 
wederhelft , Barendina Polak , was op vele algemeen/ 
neutrale fronten actief: in de Gorcumse afdelingen van 
het Algemeen Nederl ands Comité voor Oos tenrijk 
' ANCO ' en het Nederl andse Rode Krui s al s bestuurs
lid , secretari s/penni ngmeester van het Gorkums Dis
puutgezelschap en als afdelin gspresidente van de 
Nederl andse Verenig ing van Hui svrouwen" '. Hun 
eerste zoon Leo werd ni et meer aan het besnijden isri
tuee l onderworpen;, ,_ Bij dokter Biegel will en wij 
uitvoeriger stil staan. Niet all een verd ient deze Go r
cumse 'Sarphati ,;, , vanwege zij n vele werkzaamheden 

extra aandacht , hij kan eigenlijk het beste model staaQ 
voor het verschijnse l van joodse assimilati e. 

Alsof het een spreekbeurt betre ft , beginne n wij te 
vermelden , dat Salomon Biegel op 12 mei 1866 te 
Amsterdam werd geboren als zoon van koopman 
M achiel Jozef Biege l en Jansje Philip Hond. Hij 
bezocht de H. B. S. te Zutphen en studeerde daarn a 
medicijnen te Amsterdam. In 1892 kwam Biege l als 
officier van gezondhe id 2e kl asse naar Gorinchem . 
Tegelijkertijd trou wde hij met de Po11ugees-l sraë li ti
sche Rachel Ri cardo, dochter van de Amsterdamse 

,'t 

Salomon Biegel (/866-1941). 

diamantsnijder Raphaël Israël Ri cardo en Bilha Pensa . 
U it d it huwelijk werd eerst een me isje geboren , dat 
kort na de bevall ing naamloos overl eed. Drie jaar na 
de geboorte van zoon Rudolf sti erf Rachel·, 26 jaar 
jong" '. Z ij werd wel op de joodse begraafpl aats te 
Gorinchem ter aarde besteld"' ' , maar van Rudo lf werd 
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M oge n er a l a mbtelijke w e rkzaa mheden zijn , welke: hunne 

moei\ijkhed~n met zich brengen , he t vo lbreng en van and ere 

lee rt de a.a.ng end mC zijde van het a mbt kennen. En da artoe 

reken ik zeer ze ke r het voorrecht een enkel woo rd tot 

inleid ing van Uwen G ids " M ooi Go rinchem " te mogen 

sc hri jven 

Onze n ijvere st .J.d . zoo bii uitst ek mooi gelegen , ve rdient te e 

voll e o nde r d-.:: aa ndacht Vé-l n velen te worden gebracht e n ik 

mag ui t o pr echte overt utginlJ b ij deze verkla ren, d at gij met 

uwe n mooic n Gids zeer ze ker het jui~te lich t hebt doe n vall en 

o p wat G ork um ·s \·erdiensre n zijn. Gij h r bt dat gedaa n md 

vo ll e ton\·i jdi11 ~1 ;,w n de ta.J. k , d ie gij op u hebt gen o me n en o p 

een wij ze . die.- ook uit .:irti~tick oogpunt bezie n de n :.oc.ts van 

iedere c r itiek kdn door std<"ln 

In alle op: ichrt"n wc n sch ik U he t verd ie nd-:: <;uc ces me t U \ \ "L:î 

orbcid toe 

S. BIEGEL, loco-hurgc mccstcr 

Voorwoord in "Mooi Gorinchem "(1 934). 

in het geboorteregister al apart opgemerkt: ' De besnij 
deni s heeft niet plaats gehad ' 57

) . Was dat een eerste 
teken van het loslaten van godsdienstige gebruiken'.1 
De vroege dood van zijn vrouw lijkt het ontkerkelij
kingsproces van Salomon Biegel te hebben versneld. 
Na ontslagaanvrage uit de militaire dienst , vanwege 
dreigende overplaatsing , bouwde Biegel zijn te Gorin 
chem gestarte hui sartsenpraktijk uit. Vanaf 1900 met 
Angenieta Anna van Rijkom aan zijn zijde581 

, dochter 
van suikerfabrikant en secretaris van sociëteit 'Gezel-

ligheid ', Hendricus Jacobus van Rijkom59
i . Het echt

paar kreeg er vier kinderen bij , die echter niet meer in 
het israëlitische geboorteregister werden bijgeschreven. 
In april 1907 werd Salomon Biegel tot lid van de 
gemeenteraad gekozen voor de liberale kiesvereniging 
'Gorcum ' (vanaf 1921 de Vrijheidsbond) en in 1911 
volgde zijn verkiezing tot wethouder. Dan begint een 
leven vol van uiteenlopende maatschappelijke activi 
teiten , die wij hier rubrieksgewij s opsommen60

): 

Volksgezondheid/sport: auteur van het boek Handlei
ding der Gezondheidsleer in verband met de Neder
landsche wetgeving (vijfde druk in 1927) , lid gezond
heidscommissie , voorzitter afd. Gorinchem Vereniging 

\ tot bestrijding TBC , arts vrouwengevangenis , contro
lerend geneesheer Centraal Beheer; bestuurslid afd. 
Gorinchem Volksweerbaarheid , president Militaire 
Lawn-Tennisclub. 
Onderwijs/jeugd: lid van het college van curatoren 
van het gymnasium , voorzitter Vereniging Nijver
heidsonderwij s voor meisjes , gem. gedelegeerde/be
stuurslid Vereniging Ambachtsonderwijs , voorzitter 
schoolartsendienst Merwekring; voorzitter afd. Gorin
chem Nederlandse Padvinders. 
Volkshuisvesting: voorzitter Huurcommissie , commis
saris en voorzitter van de NV Maatschappij ter bevor
dering der Volkshuisvesting 'Jan van Arckel ' . 
Gemeentebedrijven: voorzitter van de commissies tot 
bijstand in het beheer van het gemeentelijk electrici 
teitsbedrijf en de gemeentelijke waterleiding, leider 
van het levensmiddelendistributiebedrijf 
Maatschappelijk: lid commissie voor strafverordenin
gen , voorzitter van het college van regenten over de 
rijkswerkinrichting voor vrouwen , voorzitter steunco
mité , commissaris N.V. Mij. voor hypothecair crediet 
in Nederland te 's-Gravenhage. 
Cultureel: bestuurslid Algemeen Geestelijke Ontwik
keling , voorzittend meester van vrijmetselaarsloge 
'Orde en Vlijt'. 
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Angenicta Anna Biegcl-van Rijkom (1879-1928). 

In de privé-sfeer bleven tegenslagen hem ook nu niet 

bespaard , want ook zijn tweede vrouw - met dokters

vrouw Van Straten actief in ANCO en Rode Kruis -

kwam als 48-jarige in 1928 te over! ij den. Het verklaart 

misschien zijn ietwat morbide humor , waarvan z ijn 

uitspraak ' pom. pom. kindje gaat dood ', menig ver
ontrust ouder za l zijn bijgebleven en hem ze i fs a ls 

bijnaam werd toegemeten"'' . Met zijn kinderen ging 

het overigens maatschappelijk goed , zo was dochter 

Josephine assessor van de Gorcumse Gymnasiasten 

Club en werd zoon Hendrik na zijn rechtenstudie 

plaatsvervangend kanton-rechter te Gorinchem tot zijn 
vertrek naar Den Haag in september 1936"'' . 

Waardering voor zij n werk en activiteiten is Biegel 
zeker deelachtig geworden. Hij was drager van de 

Koning Albertmedaille vanwege de hulp aan Belgische 

vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog , in 1924 

werd hij ridder in de orde van Oranje-Nassau ."l)ok de 

Gorcumse gemeenschap gaf blijk van respect en 

genegenheid , want in 1932 werd herdacht , dat hij v ier 

decennia in de stad actief was. Op het voetbalte1Tein 
van Unitas had een speciaal uit de burgerij gevormd 

comité, onder voorzitterschap van ing. T. Elshout , 
een huldiging georgani seerd , waarbij de ·werkkracht, 
Uver en liefde voor de openbare zaak· van Biegel 

werden geroemd6
-'' . Uiteindelijk zou er 13 jaar na zijn 

dood nog een straat naar hem worden genoemd: per 

25 juni 1954 heette de Essenlaan Dokter Biegel straat '"" ' . 

Er zouden overigens later ook nog straten naar zijn 

collega ' s Schöyer en Van Straten ve rnoemd worden""· 

Na al het voorgaande valt het moeilijk, om zonder 

afbreuk te w ill en doen aan de aard en omvang van de 

door Biegel verric htte werk zaamheden , zijn optreden 

in het licht van de geschiedenis van Gorinchem gepast 

te wegen . Wij noemden hem de Gorcumse ' Sarphati ' 

van wege zijn inzet en sociale bewogenheid. Er zijn 

echter ook verschillen. Samuel Sarphati stierf in het 

jaar, waarin Biegel werd geboren ( 1866); zijn pio
nierswerk droeg mede bij tot een economische en 

social e verheffing van Amsterdam , voorwaarde tot de 

emancipatie van grote groepen van de bevolking. 

Biegel werkte vee l later , aan een aantal voorwaarden 

was reeds voldaan , Gorinchem industrialiseerde en de 

arbeiders emancipeerden (S OAP) . Toch bleven de 

laatsten - vooral door toedoen van de confessionelen -

buitenspel staan. Ook op economisch gebied ken

merkten de jaren van zijn wethouderschap 191 1-1939 

zich eerder door stagnatie""' . Dit 'Biegel -tijdperk ' 

behoeft nadere bestudering , terwijl de ' persoon Biegel ' 

een biografische uitdieping waard is. 
Tenslotte keren wij terug naar het ve rsch ijnsel ass imi

latie. Voor Biegel gold , evenzeer als bijvoorbeeld 

voor de voormal ige joodse arbeiders in de Amster
damse Transvaalbuurt0

7l , dat in de oorlog elke vorm 

van assim ilatie werd teruggedraaid. Men werd weer 

tot jood bestempeld. Door de verschrikkingen van de 

holoca ust zou er een joodse verbondenheid blijven. 

Voor Biegel (a l in 1941 overleden , z ie pag.75) gold 

dat door de opname in het boek van Hindle Hes over 

' Jewi sh Physicians ' 68
i en door de behandeling in dit 

boek over ' Joods Gorcum'. 
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Duitse troepen paraderen op 

de Grote Markt voor Haupt-

mann Fischer, die bij de 

burgemeester was ingckwar-

tierd (Kmpel, 1983, p.4). 

De twee oudste broertjes Nart 

op een schoolfoto: Izak 

(~ 1926) en Philip (* 1928). 
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7. DE DREIGING 

Het voe11 te ver om binnen het bestek van dit boek 
uitvoerig in te gaan op het ontstaan van fascist ische 
bewegingen in Europa, waarvan het in 1933 in Duits
land aan de macht gekomen nationaal -soc iali sme 
onder leiding van Adolf Hitler het kwaadaardi gste 
exponent was . Eé n van de belangrij kste kenmerken 
van deze nazi' s was een virulen t an ti-semi ti sme, een 
opgefokte jodenhaat (naast een sterke afkeer van 
zigeuners en homo-sexuelen) die vooral na de Kristall
nacht van 9 november 1938 ve le joden deed uit wijken. 
onder andere naar Nederl and . 
Maar ook hier mani fes teerde het fasc isme zich, on
danks het feit , dat velen zich sterk met hun maat
schappelijke groepen (zuilen ) verbonden voe lden . De 
Nationaal-Sociali st ische Beweging (opgericht in 193 1) 
werd de bekendste fasc isti sche partij in Nederland . 
Aanvankelijk oriënteerde zij z ich op he t Ita li aanse 
' model' en verwierf zij een behoorlijke aanhang. Dit 
bleek in Gorinchem, toen de (uit Werkendam afkom
stige) leider van de NS B, ir. Anton Musse11 , op 28 
januari 1935 in de Oude Doelen sprak voor een talr ijk 
gehoor ' ' . Bij de even later gehoude n verkiezingen 
voor Provinciale Staten haalde de NS B in Gorinchem 
7,6% van de stemmen (landelij k 7 ,9%) . V ier jaar 
later was dat weer gezakt tot 1. 7%'' . Maar toen was 
inmiddels de koers van de partij onder invloed van 
Rost van Tonningen verl egd naar het steeds agress iever 
wordende Duitsland. 
De NSB is in Gorinchem buiten de gemeenteraad 
gebleven , van een ve rhevigd of schadelijk anti -semi
ti sme zijn geen gevallen bekend. De ontwikkelinge n 
in Duitsland zijn door sommigen binnen de joodse 
gemeenschap zeker gevolgd. Door contacten met 
familie en de komst van de eerste ontheemden za l dat 

bewustzijn gevoed en verscherpt kunne n zijn . De 
meeste joden zu llen, zoals vr ij wel e lke Nederl ander, 
gehoopt en we lli cht verwacht hebben, dat de neutra li 
te itspolitiek vo ldoende waarborg zou bieden. 

Mei 1940 
Ook de oude veste Gorinchem , was - als onderdeel 
van de Hollandse Waterlinie - in gereedheid gebrac ht 
om het verwac hte oorlogsgewe ld zo mogelijk te 
kunnen keren. Het strategisch belang van de stad 
werd daarbij overschat. Dit voormali ge bruggehoofd 
in de noord-zuid-verbi nding van Karel de Stoute en 
Napo leon , had nu met een vijand uit het oosten te 
make n. Aan het water in het Dale mse Veld had de 
Luftwaffe gee n boodschap ; de Duitsers vlogen in de 
vroege ochtend van 10 mei direct door tot het be
stuurlijke en econom ische hart van Nederland : Den 
Haag en het te bombarderen Rotterdam . 
De chaos was in Gorinchem op 14 mei niettemin 
complee t vanwege een door de burgemeester uit 
veiligheidsoverwegingen afgekond igde a lgehele eva
cuat ie, die door de (nog Nederlandse) militaire instan
tie s moest worden afgeblazen. Teruggekeerd bleken 
diverse wonin ge n en winke ls door ac hterblijvers te 
zijn geplunderd'' . 
Dat de Duitse krijgsmacht te sterk bleek - het Neder
landse leger cap ituleerde a l op de l Sde - was een 
schok, wellicht meer nog vanwege de ideologie die 
nu opged ronge n kon gaan worden. 
De Gorcumse opt ic iën Meijer Nort had via zijn fam ilie 
in Duitsland begrepen , wat de naz i-leer met name 
voor de joden betekende. In de eerste Duitse nacht 
maakte hij een e ind aan zijn e igen leven en dat van 
zijn gezin"' . De vijf stoffelijke overschotten werden op 
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de Israëliti sche begraafplaats ter aarde besteld. Deze 
daad maakte in Gorcum wel indruk , maar echt begre
pen werd het pas na de oorlog , getui ge de woorden 
van M.W. Schakel : 'Hoevelen hebben er na dien tijd 
niet gezegd: Hij had gelijk.' '' '. Ook Van Rand wijk 
memoreerde: 'Hoe men ook over hun daad denken 
moge, zij wisten in ieder geval wat ze van de Duitsers 
te verwachten hadden en ze wisten het beter dan vele 
levenden' '61 

• 

Waren er wel andere mogelijkheden om de dreigende 
gevaren te ontlopen? De eerder gev luchte Duitse 
joden bleken ingehaald . Hun voorbeeld stond althans 
twee Gorcumers toch voor ogen. Zo trachtte gedurende 
de eerste oorlogsdagen dokter Schöyer via IJmuide n 
over zee te ontkomen 7

' . Tevergeefs . Leraar Max 
Seijffers en zijn vrouw zochten een route over land. 
Volgens twee aan zijn vader gerichte kaarten waren 
zij op of meteen na 12 mei ui t Gorinchem vertrokken 
en op de 16de (volge ns het poststempel) in Valke ns
waard aangeland , of - beter gezegd - voor de grens 
blijven steken. De hoop van rabbijn Davids ·dat de 
menschen veilig en wel in het Buitenland zijn aange
komen ' was dus ij de l" . 
Op 23 juni verscheen Seijffers weer op de bestuurs
vergadering , waar enerz ijds hem aa ngenaam welkom 
werd geheten , maar anderzijds de gemeente in het 
vervolg zijn volledige inzet (en aanwez igheid) ver
langde. Dat werd toegezegd, ·door leering te trekken 
uit hetgeen hij heeft meegemaakt "". 
Na de heftige meidagen leek het een tragische vergis
sing om zich het leven te benemen of om weg te 
vluchten . De Duitsers gedroegen zich aanvankelijk 
correct ten aanzi en van de joden 101 

, terwijl de aange
bleven bestuurders - indachtig de regeri ngs ' Aanwij 
zingen ' van 1937 - de ' noodzakelijke rust ' hi e lpen 
bevorderen door met de bezettende macht mee te 
werken . Terugblikkend zou burgemeester Van Rappard 

daar nog aan toevoegen dat ·de Duitse instanties 
[zul ks] terecht zozeer op prijs stell[d ]en '" '. 
Het dagelijkse leve n kon zijn oude ritme weer herne
men: de pont voer , de fa brieken draaiden , de gemeen
teraad bleef intact "' . Ook de joodse gemeente bleef 
functioneren , hoewel he t ·na de slag met wijlen de 
fam. Nart · ni et elke sjabbosmiddag lukte om tien 

vo lwasse n mannen (minjan) bijeen te krijgen voor de 
dienst in de synagoge. N iettege nstaande dat werd in 
juli een nieuwe steunactie voor de buitenlandse joden 
georgani seerd 13

' . 

Beperkingen 
De eerste beperkende maatregel jegens ' de joden ', 
gold de deelname aa n de burgerlijke luchtbescherming 
( 1 juli) . Hoewel Gorcum een post ke nde onder de 
Groenmarkt , is het niet bekend , of daarvoor joodse 
ingezetenen opgeroepen waren , laat staan of zij voor 
hun diensten moesten bedanken. 

Ingrijpender was de verorden ing tegen het rituele 
slachten van 31 juli. Hoewel verhullend en ruimte 
biedend aan improv isatie , trof de maatregel vooral de 
orthodoxe joden '"'. Het verbod hield de betrokkenen 
erg bez ig en vergde vee l van hun concentratie. De 
bewaard gebleve n briefwisseling tu ssen leraar Seijffers 
en rabbijn Davids toont niet alleen he t probleem , 
maar ook hoe er verschillend tegen aan gekeken 
we rd. Liberaler en wat meer op de nieuwe praktijk 
geë nt was de houding van Max Seijffe rs: hij moest 
toez icht op de slacht te Dordrecht houden en de 
belangen van zijn Gorcumse consument behartigen. 
De - overigens ruimha11ige - orth odoxe rabbijn bleef 
in deze de traditionele lijnen volge n 15

' . 

Eind augustus werd in Den Haag door de bezettings
mach t over de pos itie van joden in overheidsdi enst 
gesproken. Het eerste voorstel was o m geen joodse 
ambtenaren meer te be noemen of te bevorderen. Ee n 
fl agrante schending van de Grondwet , die stelt , dat 
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Barend Josua Katan . in het begin van de jaren dertig rebbe 

(leraar) te Gorinchem. daarna te Dordrecht. Hij moest het 

onderwijs in het Hebreeuws aan het Gorcumse gymnasium 
staken (links) . 

is

'Iedere Nederlander tot elke landsbediening benoem
baar is ' . De reacti e van de aangebleven secretari ssen
generaal onder voorzitterschap van mr. K.J. Frederiks 
was , dat men richtlijnen wilde met betrekking tot de 
vraag, wanneer een persoon van ' loodsen bloede ' 

161 
• Een vroege en te weinig bewuste wissel op de 

toekomst werd zodoende in werking gezet. Samen
werken zonder enig verzet betekende het vo lgen van 
het spoor der dictaten , tot in het absurde . 

Schifting werd verkregen, door het laten tekenen van 
de zogeheten Ari ër- of nie t-jood-verklaring . Volgens 
Blom tekenden in de herfs t van 1940 vrij wel alle 
betrokken ambtenaren zonder problemen te maken rn _ 

Pas toen men ondersche id gemaakt had tussen joden 
en nie t-j oden kon men de ee rsten ontslaan , zij het dat 
er met een redelijke afvloeiings regeling werd ge
schermd 1" 

1
• 

A ls er in Gorinchem eni ge vorm van verzet tegen het 
tekenen van de Ari ërverkl aring mocht zijn gerezen , 
dan is dat ni et bekend geworden. Noch over het 
tekenen. noch ove r het ontslag van joodse overheids
di enaren meldt Van Rappard in zijn boek 'Hoe was 
het ook weer' iets. Toch moest rij ksambtenaar S . N . 
de Vries zijn opzichterschap bij Waterstaat beëindigen ; 
toch mocht de Dordtse leraar B.J. Katan geen He
breeuws meer onderwij zen aan het gymnasium 19

' ; toch 
stond de kwekelinge- met-acte Saa11je van Straten niet 
langer meer voor haar eerstekl assertjes van de Open
bare Lagere School nr.5 20

' ; toch kon de gemeentelijke 
vroedvrouw Lea Meijer-den Hartog geen nieuwe 
borelingen meer begroeten . Toch moest zelfs de in 
1939 als wethouder afgetreden heer Biegel zijn functi e 
als gemeentelijk gedelegeerde in het bestuur van de 
Vereniging Ambachtsonderwij s neerleggen 21 

' . 

Op 3 december 1940 werd duidelijk , dat ook joodse 
gemeenteraadsleden hun zetels ter beschikking moesten 
stellen. Tegen het protest van secretaris-generaal 
Frederiks werd ingebracht , dat 'talrijke burgemeesters 
dit be vel al een maand eerder in de Duitse, dus ruime 
zin uitgelegd ' haddenm. Gorinchem kende sedert de 
verkiezingen van 1939 geen joodse raadsleden . Alleen 
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SDAP-lid mw . K.H.J. Schöyer-de Vries had een 
joodse echtgenoot, de eerder genoemde arts. Zij 
bedankte al in augustus 1940 . Overigens werden de 
gemeenteraden binnen een jaar afgeschaft. Op vrijdag 
29 augustus 1941 vergaderde zij voor het laatst ' ' ' . De 
taken van raad en college balden vanaf l september 
samen in de persoon van de burgemeester , bijgestaan 
door twee door hem benoemde wethouders: mr. 
Overwater en de tegenstribbelende mr. Vonkenberg. 
De bezettende macht introduceerde hiermee een 
eenhoofdig gezag , het zogenaamde leidersbeginsel'"'. 

Ook buiten de sfeer van de overheid kwamen tal van 
maatregelen af, die andere beroepsgroepen troffen. 
Ondernemingen waren sinds 22 oktober 1940 verplicht 
om joodse vennoten of joods kapitaal te melden . 
Vervolgens mochten joodse zaken en personen geen 
niet-joods personeel meer in dienst hebben 25 1. Reden 

Een klässefoto uit circa 193 7 met rechts juf Van Wijk en bij 
de deur Saartje van Straten. 
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voor mevrouw Van Straten en de Woudrichemmer A. 
Benjamins om oproepen voor huishoudelijke hulp in 
Het Joodsche Weekblad te plaatsen"' '. 
Toen het joodse artsen verboden werd hun praktijk 
(afgezien van joodse patiënten) uit te oefenen, dreigde 
de gezondhe idszorg in de stad - door uitsluiting van 
drie van de vijf hui sartsen - ontwricht te raken. Een 
door de burgemeester bepleite uitzondering werd niet 
toegestaan"' . N.H.D. Schöyer, ·den degelijken ans en 
betrouwbaren collega . . . · kreeg · ... bij zijn gedwon
gen afscheid van zijn praktijk. als blijk van vriendschap 
en saamhorigheid· (1 mei 1941 ) het boek ·De I iefde 
tot zijn land is ieder aangeboren ' van de kring Gorin
chem der Nederlandsche Maatschappij tot Bevorderi ng 
der geneeskunst ten geschenke'" . 

Opdracht in het boek dat dokter Schöyer van zijn collega's 
kreeg aangeboden bij diens gedwongen afscheid. 

Een vo lge nde stap betrof de invordering van de gelde
lijke privévermogens boven de f l 0 .000. Slechts 
we inigen te Gorinchem kwamen hiervoor in aanmer
king . Alleen de toen nog in de stad wonende heer 
Susholz maakte bezwaar , waar hij het genoemde 
bedrag net overschreed'"' . Nadere besluiten volgden , 
zoals het inleveren van effecten en het overboeken 
van spaartegoeden en giro-rekeningen naar de speciale 
omgevormde bankiersfirma Lippmann, Rosenthal en 
Co. of 'roofuank' te Amsterdam-101 

. 

Waren de joodse burgers uit de wetgevende en uitvoe
rende macht gestoten, en was hun economische ruimte 
ingeperkt; er bleven nog wat mogelijkheden om met 
anderen in contact te staan. Die mogelijkheden moesten 
afgesneden , het isolement moest volledig worden. 
Daarom werd de toegang tot bioscopen, parken , 
café' s, zwembaden , theaters en bibliotheken onmoge
lijk gemaakt; radio's moesten worden ingeleverd 311 

. 

Na alle andere vervoersm iddelen dienden ook nog de 
•zich in joodsch bezit bevindende rijwielen' bij de 
burgemeesters te worden ingeleverd, dit 'met inbegrip 
van reserve binnen- en buitenbanden ', volgens be
schikking van de commissaris-generaal voor de open
bare ve iligheid van 20 juni 1942-'"' . Daarmee werd de 
laatste mogelijkheid om vrij te reizen afgesneden. 

Het onderwijs 
Wie het voorgaande tot zich heeft genomen , krijgt 
we lhaast vanzelf een beeld , van in groter nood gera
kende volwassenen. Doordenkend, kan men begrijpen, 
dat de grote-mensen-problemen ook binnen het gezin 
effect hadden op kinderen. Maar het Duits-nazistische 
streven om de joden te isoleren betrof ook de kinderen. 
Juist de kinderen , omdat die de toekomstige generaties 
zouden gaan vormen. 
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Het boek van oud-burgemeester Van Rappard. ·Hoe 
was het ook weer ' . meldt niet s omtrent maatregelen 

jegens joodse kinderen. En toch waren er , met name 
betreffende de schoolgaande jeugd, zeer ingrijpende 
verorden ingen afgekondigd. 
Vlak voordat het nieuwe schooljaar van 1941 /1942 
zou ingaan , werd bepaald . dat het reguliere onderwij s 

niet meer voor joodse leerlingen toegankelijk was, 

aldus de aanschrijving van het departement van op
voedi ng, wetenschap en cultuurbescherming van 16 
augustus. Alle hoofden dienden de namen van de in 
aanmerking kcJJnende schoo lkinderen door te geven . 
All e hoofden van de Gorcumse openbare of bijzondere 
scholen gäve n de (eve ntuel e) namen door. Dit go ld 

voor Openbare lagere schoo l nr.5 , die eerder al haar 
juf Van Straten had zien vertrekken en nu acht leer

lingen kwijtraakte, de Openbare ULO aan de Boeren
straat (vier), de nijverhe idsschool (één) en het gymna
sium (twee) . Het gold ook voor de Rijks HBS aan de 
Vismarkt , waar de NSB -directeur twee namen aan
meldde. In totaal werden 17 kinderen van hun klasge

noten losgeweekt " '. 

Eén grote uitzondering moet hi e r genoemd worden. 
De directeur van de christelijke kweeksc hool en 
secretari s van het schoo lbestuur. dhr. C. Groen. 
weigerde een opgave te verstrekken. Hij werd hiertoe 
gest imuleerd door een rondschrij ven van het modera
men van de Schoolraad voor de Scholen met den 

Bijbel '"', waarop de door hem gebruikte bewoordin gen 
in zijn brief van 18 september 1941 ook w ijzen: 

'De overheid draagt in deze haar eigen verantwoorde
lijkheid. Maar nu ons wordt gevraagd. aan de uitvoe
ring mede te werken. moeten wij zulks weigeren om 
des gewetens wil. Het onttrekken niet slechts van 
Joodse/Je ll. in het algemeen. maar ook van gedoopte 
ll. van Joodse/Je afstamming aan het Christelijk on
derwijs , indien de ouders dit onderwijs voor hun 
kinderen begeeren , is in strijd met de opdracht van 

Christus. om het Evangelie te verkondigen aan alle 
creaturen. Ons Bestuur meent niet te mogen mede
werken aan een discriminatie naar bloed of ras onder 
de ll .. voor wie Christelijk onderwijs wordt verlangd. 
Gehoorzaamheid aan Gods Woord verbiedt ons in 
deze de overheid te gehoorzamen'" '. 
Busch , die het bove nstaande ook grotendee ls citeert in 

z ijn art ikel over de Duitse bezetting , roemt terecht 
deze 'ferme houding van het schoolbestuur '30

' . Men 

zou eraan toe kunnen voege n. dat het vooral een 
principieel standpunt was (e n is) en dat in de eerstvol

gende brief van de burgemeester aan het departement 
- waari n de uitkomsten van de 'e nquête ' worden 
geme ld - staat geschreven: 
·Van den directeur der chr. kweekschool en van het 
bestuur der vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den bijbel alhier ontving ik geen 
opgaven. Het door dezen ingenomen standpunt vindt 
u weergegeven in de in afschrift hierbij ove1gelegde 
brieven ··" '. 
Was dit nu niet overdreven? Had niet volstaan kunnen 
worden met vermelding van het in Gorinchem alge

meen bekende feit. dat zich op de kweekschool géén 

joodse leerl ingen bevonden? De heer Groen werd 
overigens later. op 4 mei 1942 , met nog negen Gor
cumse gijzelaars . waaronder zijn mede bestuurslid 
notari s Brouwer, door de Sicherheitspolizei wegge
voerd naar Rotterdam " ' en van daar naar het kamp 
Sint-Michielsgestel '" '. 

Bij alle anti-joodse maatregelen kon telkens opnieuw 
gedac ht worden: ' ach. als dit het ergste is?' . Zeker in 
de onderwijssfeer was het voor hen , die optimistisch 
bleven , of zij die alleen maar hoopten , toch moeilijk 
voorstelbaar. dat alle moeite die gedaan werd om 
apart joods onderwijs in het le ve n te roepen , louter 

façade zou zijn. Achteraf weten wij (altijd) beter. 

Het oogde - gezien de omstandigheden - ook redelijk , 
dat aan de ve rlangens van de ingestelde 'Commissie 
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12 van deze kaarten werden na ·beleefd verzoek· ook naar 

Gorinchem verzonden. 

ter behartiging van de belangen der Joodsche School
kinderen, Gorinchem ' tegemoet werd gekomen om 
een klasje van negen kinderen tot en met 13 jaar. a ls 
school te subsidiëren met een bedrag van jaarlijks 
f 75 per leerling. Saartje van Straten zou les gaan 
geven.j0

' . De middelbare scholieren konden op de 
speciale ULO en het joods lyceum te Rotteïdam 
terecht. Vervelend was alleen, dat zij die de leerplich
tige leeftijd hadden gepasseerd , verder geen reiskos
tenvergoeding konden krijgen. Voor de wed uwe 
Brommet betekende dat , dat zij haar zoon geen ULO 
meer kon laten volgen.j" · 

Per 1 september 1942 werden alle joodse scholen aan 
de Joodsche Raad overgedragen en zou het Rijk f 80 
per jaar per leerling gaan bijdragen.j'' . Dit nieuwe 
schooljaar duurde in Gorinchem slechts tot de herfst
vakantie. 

DE PROCUREUR-GENERAAL 
f UNG. GEWE~TEW( DIUCTEUR YAN f'OUT IE 

VAN GENECHTEN 

Ontspanning 
Geconfronteerd met zovee l beperkende maatregelen , 
die diep op het gedrag moesten insnijden en gedreven 
in een isolement , dat vele socia le contacten deed 
afkappe n; leidde tot een steeds wurgender dreiging , 
die de vraag doet rijzen , hoe men zoiets kon verwer
ken. Wij we ten het niet. Maar hoe zal het zijn aange
komen om te moeten bedanken voor het lidmaatschap 
van je sport- of muziekvereniging') (dit aspect is voor 
wat Gorcum betreft nog een studie waard). En welke 
mogelijkheden bleven er feitelijk nog over om de 
druk der tijden af te reageren ') Wie bij mooi weer een 
ommetje maakte , kwam bij plantsoenen de hatelijke 
verbodsborden tegen. Wie zijn dorst wilde lessen kon 
het ' verboden voor joden' bespeuren, ook al haastten 
- volgens Van Rappard - de caféhouders zich bepaald 
niet om die teksten voor de ramen te hangen , of 
anders dit zo onopvall end mogelijk te doen"'' . Elk 
moment werd men met deze vorm van apartheid 
geconfronteerd . 
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Links: Op de Maas bij Heusden met o.a. Sari van Vries/and 
(ach te1) en Louis Le viticus (rechts ). Rechts: met;,: ·n vijven 

op een bankje. v.l.n.r.: Bob van Dijk. Sari , !/se Kahn. '.1. 

Louis. 

Onder: 'kersentijd /941 . groeten uit Za ltbommel. Bob·. 

Derde van links weer Sari. Louis Leviticus midden achter 

en 7ljn zus Nelly Leviticus rechts voor. 

Toch kon op een enkel moment - j ui st mede vanwege 
de omstandigheden des te intense r - de boog ont span
nen. Dit lukte uiteraard het beste bij de jongeren , 
' bakvissen ' van rond de twintig. Vooral in de zo mer 
van 1941 kwamen di e rege lmatig samen bij Alex Hes 
en Bob van Dijk te Zaltbom me l, voor dansavo ndjes 
met grammofoonmu ziek""' . 
Ook Sari van Vriesland uit Gorinchem hoorde to t dit 
groe pje joodse jonge lui , die he t kanovaren op de 
Waal en het eten van kersen in een boomgaard geza
menlijk ondernamen-1,, _ Voor haar Bommel se vriendi n 

ll se Kahn schreef Sari (toch familie van de beroemde 
Victor E. van Vriesland?) twee humori sti sche li edjes . 
Het eerste was voor het verli efde paartje Il se en 
Henk, het tweede - samen met waarschijnlijk haar 
broer Simon voorgedragen - was spec iaal voor de 
( 18-)jarige Ilse en geënt op een Duits liedje . Dit 
laatste volgt (deels) hieronder'" ': 

'Wij zijn twee Gorinchemse klieren 
Pudelnackend, Pudelnackend, met een hemd. 
We hadden zin om feest te vieren 
Pude!nackend, Pude!nackend. met een hemd. 
Dus naar de Bosschestraat gegaan, 
Want er is een fuif bij flse Kahn. 
Pudelnackend, Pudelnackend. met een hemd. 

Kind nog vele jaren hoor. 
Is de wens van 't Gorkums koor. 
Pudelnackend. Pudelnackend, met een hemd ·. 

De sjoel 
Eerder signaleerden wij a l , dat na de tragi sche dood 
van het gezin Nort, het soms moe ite kostte om tien 
mannen (van 13 jaar en ouder) bijeen te krijgen voor 
de sjoeldienst. De kerkeljke ge meente was vooral de 
laatste decennia sterk gekrompen tot minder dan 70 
leden. Door de komst van een twintigtal vluchtelinge n 
en évacuees vlak voor en direct na de Duitse inval 
nam dit aantal weer toe. Max Seijffers constateerde 
ook een ·weliswaar goede opkomst in Sjoel, maar 
wanneer de geëvacueerden uit Dordrecht er niet 
waren. zou het er treurig uitzien '. De nieuwelinge n 
kwamen inderdaad rege lmat ig en kregen op hun beurt 
tegenbezoeken van Seijffe rs-1 71 _ 

Voor 28 juli was een spec iale bijeenkomst georgani
see rd , bedoeld ·om de /eden der Gemeente, na de 
dagen van gevaar. elk persoonlijk weer te zien en hun 
een Joodsch woord van bemoediging voor de nog 
komende moeilijkheden te geven ' . Rabbijn Davids 
moest echter op het laatste moment verstek laten 
gaan. Hij stelde we l voor de komende winter nog 
enkele ' saamhoorigheidsavonden ' te organiseren, 
maa r Seijffers was afhoudend en wilde een nieuw 
bezoek tot het voorj aar uitstell en . Voorts meende hij 
dat voor een declamatie 'hier op 't moment niet veel 
belangstelling' bestaat, dat zulks 'in de tegenwoordige 
tijd niet op zijn plaats is· en het ook remmend werkt 
voor een dergelijke bijeenkomst toestemming van Den 
Haag te moeten kr ij gen-1" _ Ondanks d it scala aan 
bezwaren. wis t Davids toch iets te bewerkstelligen. 

Op 19 januari 194 1 kon men in de sjoe l aan de Kwe
kelstraat na een open ingswoord van voorzitter Philip 
Vos, rabbijn Davids horen spreken over ' De les van 
Egypte', gelardeerd door vertolkingen van Heijermans 
door Maurits Zoest. Het doe l van de rabbijn 'de 
menschen bijeen te brengen als om ze van Joodsche 
cultuur kennis te doen nemen en hun zelfbewustzijn 
daardoor te versterken· , leek geslaagd-1" 1 

• 
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De vernielingen in de synagoge. die in de nach1 1·an 3 I 

januari zijn aangebrach1. Enkele lampen en de Chanoeka

kandelaar z ijn omgegooid. 

72 



Was het een provocatie om bijeen te komen, of moest 
het mogelijk opgev ij zelde zelfvertrouwen teruggedrukt 
worden? Toen in de vroege ochtend van zaterdag 1 
febru ari de buurvrouw de kachel van de synagoge 
wilde aanmaken (in verband met de Sjabbatsrust die 
op vrijdagavond inging verrichten niet-joden dergelijke 
diensten), trof zij alles verni eld: 'de kroonlampen naar 
beneden gebogen, de gebedsrollen verscheurd ';o ,_ Er 
is een brief bewaard, waarin het uitgebreider staat 
beschreven: 
'Het Kerkbestuur der Ned. Isr. Gemeente te Gorinchem 
moet U tot zijn leedwezen mededeelen, dat Vrijdag
nacht 3 I Januari j l. in de Synagoge alhier is ingebro
ken. Eenige personen hebben zich met geweld toegang 
tot het Kerkgebouw verschaft en daarbinnen vernielin
gen aangericht. Deze afschuwelijke daad zal volgens 
inlichtingen van bewoners van aangrenzende perceelen, 
des nachts tusschen half een en een uur gepleegd zijn. 
Grondig vernield is er niets, maar beschadigd zijn 
min of meer eenige staande electrische lampen, een 
tweearmige koperen kandelaar, het 'omoed (ernstig) 
de H. Arke (niet noemenswaardig) een stel Ka 'a ls-ge
bedenboeken en de hoofddeur der Synagoge. 
De sifrei tora , die inmiddels in veiligheid gebracht 
werden, waren onbeschadigd en zijn zelfs niet open 
geweest. Ook de Kelei Koudesj hebben niet noemens
waardig geleden. 
Inmiddels heeft de politie een en ander in onderzoek. 
Van nietfoodsche zijde werden talrijke blijken van 
oprechte deelneeming ontvangen '" '· 

Er bleek dus medeleven. Een predikant moest zondag 
in diens kerk zelfs gezegd hebben, 'dat hij zich 
schaamde dominee te zijn 'rn _ Maar van gemeentewege 
bleef het stil. 38 j aar later schrij ft Van Rappard in 
zijn boek hierover niets. Wèl over zijn klemmende 
waarsc huwingen jegens 'ordeverstoringen ', die tegen 
provocerende WA-ers en co lporterende NSB -ers 
gericht waren'·" . 

In de loop van 194 1 ontstonden er eni ge interne 
confl icten. De kern leek daaruit te bestaan, dat een 
aantal 'geassimileerde ' joden , mede door de toene
mende iso latie , zich toch meer naar de Israëliti sche 
gemeente gingen richten. Met name Seijffers, eerder 
met leegloop en onverschilligheid geconfronteerd , had 
er moeite mee. De orthodoxe rabbijn Davids zag dat 
anders en was blij met ieder ' die contac t zocht' 54

i _ 

En er kwamen een aantal terug: het vroeger lid S.T. 
Polak , die 'de Joodsche zaak altijd in een bespottelijk, 
zelfs ongunstig daglicht ' stelde; of dokter Schöyer, de 
wereldburger, die we l enige lessen aan het speciale 
schooltje wilde geven55 

i . De gevluchte en gestrande 
Duitser Friedrich Adler gaf hieraan als volgt uitdruk
king: 'In deze voor ons zoo moeilijke tijden is de 
behoefte aan aaneengeslotenheid grooter dan ooit te 
voren. Welk gebouw zou hiervoor beter geschikt zijn 
dan de Synagoge ?' _Hij schreef dat in een aankondiging 
voor de bijeenkomst ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van de synagoge op 30 mei 194256 1

• 

Nog één maal schurkte men bij elkaar; de laatste 
geschill en bijge legd, de ramen verdui sterd. Wat een 
verschil met het feest ti en jaar eerder in aanwezigheid 
van het voltallige coll ege van B&W , representanten 
van Gorcums veren igingsleven en een speciale editie 
van het Centraal Blad vol adverteerders' Maar hoe 
intenser beleefd. De spanning werd tenslotte de uit 
Duitsland gevluchte 59-jarige heer Ge rber tevee l. 
Tijdens de dienst st ierf hij aan een hartverlammingrn . 
Een d ienst die Seijffers afsloot met: 

'A lleen nog een wensch. Moge onze dierbare kehillo 
nog lang en dikwijls in haar Sjoel bijeenkomen. God 
moge ons sterken en ons het zegoes geven, de opbloei 
komen van ons volk en van de hele menschheid, 
spoedig in onze dagen te beleven . '58) 
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.&anmeldinespli<ht wan personen wan 
eeheel;;of eedeelteliik ioods<hen bloede. 

DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE GORINCHEM 
maakt bekend, dat ingevolge de verordening van den rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied d .d. 10 Januari 1941, no. 6-1941, alle personen, die geheel of ge
deeltelijk van joodschen bloede zijn en hun verblijf hebben in het bezette Nederlandsche 
gebied, aangemeld moeten worden overeenkomstig de navolgende bepalingen. 

Een persoon wordt als geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede beschouwd, 
indien hij van ten minste één naar het ras voljoodschen grootouder stamt. 

Een grootouder wordt zonder meer als voljoodsch aangemerkt, wanneer deze 
tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap behoord heelt of behoort. 

Bij twijfel of een persoon als geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede moet 
worden aangemerkt, beslist daarover op gedaan verzoek de rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied of de door hem aangewezen instantie. 

Tot het doen van een dusdanig verzoek is gerechtigd: 
1. iedere Duitsche instantie in het bezette Nederlandsche gebied; 
2 . de ambtenaar voor de aanmelding; 
3. de betrokkene. 

Tegen de in het eerste lid bedoelde beslissing is geenerlei voorziening toegelaten. 
Tot aanmelding is gehouden de persoon, die aangemeld moet worden. 
Moet een handelingsonbekwame of een persoon, wiens handelingsbekwaamheid 

beperkt is, worden aangemeld, dan zijn in diens plaats zijn wettelijke vertegenwoordiger 
en degenen, die de daadwerkelijke zorg voor dien persoon op zich hebben genomen, tot 
de aanmelding gehouden . 

De aanmelding moet geschieden vóór 24 Februari a.s. De aanmelding geschiedt 
schriftelijk bij den burgemeester, UITSLUITEND met gebruikmaking van een door den 
secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken vastgesteld formu-
lier. Deze formulieren zijn kosteloos verkrijg ter secretarie dezer gemeente 

~/ Ab7~~7k. 

Voor elk formulier , dat ingevuld wordt ingeleverd , w ordt een ten name van den 
aangemelden persoon gesteld bewijs afgegeven, waaruit blijkt dat deze aan zijn ver
plichtingen heeft voldaan : 

De aangemelde persoon moet voor de uitreiking van het aanmeldingsbewijs één 
gulden aan leges vooruitbetalen . Is hij niet in staat deze kosten te betalen, dan is, al naar 
gelang tot welke hij behuort, de plaatselijk in aanmerking komende lsraëlietisch ker
kelijke gemeente tot beta ling der leges veri>licht; behoort hij tot geen dezer gemeenten, 
dan kan van de betaling van de leges vermindering of vrijstelling worden verleend. In 
geen enkel ander geval mogen de leges worden verminderd of mag vrijstelling van de 
betaling daarvan worden verleend . 

Hij, die tot aanmelding is gehoud~n , is, ingeval de leges niet op den aangemdde 
kunnen worden verhaald, met overeenkomstige toepassing van het in de vorige alinea 
bepaalde eveneens aansprakelijk voor de betaling der leges, mits hij ook ten aanzien 
van zijn eigen persoon onder de verplichting tot aanmelding valt. 

De betaling der verschuldigde leges kan geschieden: 
a. in geld bij de inlevering van het aanmeldingsformulier ; 
b.~o~o~gironumr;ner J ..t,,:r t1f' ten name van 

Binnen vier weken na de aanmel~ van de verschuldigde leges , 
wordt het bewijs van aanmelding aan belanghebbende toegezonden of uitgereikt. 

leder aangemeld persoon is verplicht het te zijnen name afgegeven bewijs van aan
melding zorgvuldig te bewaren en desgevorderd te vertoonen aan iederen opsporings-
......... h+ ....... ,., ..... ,.1,......,..,...,,t,. ♦" "' ,. , : : -: .... : ... ,.. ,.. ,.. ... .,.,tl: ... ,.. ,...f .,,... .. .,..,. ... ,..: ... ,.. ..., ., ,.. .., +,. 1.,, ,..,., 0 ,... ..,,,..,... ...1.-..-. h ..... 

De door de Duitse bezettings

macht afgedwongen verorde

ning nummer 6, werd in alle 

gemeenten - en dus ook in 

Gorinchem - afgekondigd. 
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8. DE VERVOLGING 

Persoonsregistratie 
In het voorgaande hoofdstuk is al beschreven, via 
welke methoden en langs wel ke lijnen de isolatie van 
het joodse deel van de bevolking op vele geb ieden 
plaats greep . Zo moesten ambtenaren bijvoorbeeld een 
niet-jood- of ari ërverkl aring tekenen en werden joodse 
van niet-joodse leerlingen gesepareerd. Maar wat was 
nu de basis van deze strateg ie? Op grond waarvan 
konden joden van andere mensen onderscheiden 
worden? 
Op 10 januari 194 1 werd verordening nummer 6 
afgekondigd. Deze schreef de aanmelding en registratie 
van alle personen van 'joodsen bloede' voor. Men is 
dat , volgens arti kel 2, indien men ' van tenminste één 
naar ras va/joodse grootouder stamt ' . Een ' voljoodse 
grootouder ' is iemand , die tot de joods-kerkelijke 
gemeenschap behoord heeft of behoort (arti ke l 4). Ras 
blijkt dus terug te voere n tot godsd ienst " . 
Binnen vier weken (voor 24 februari ) moesten alle 
joden - niet alleen de 'voljoden ' , maar ook degenen 
met één of twee joodse grootouders , de zogeheten 
kwart- of halfjoden - zich , tegen betaling van een 
gulden leges , bij de burgemeesters melden, die de 
gegevens vervolgens aan de bevo lkingsreg isters be
hoorden over te dragen " . 
In Gorinchem werd deze verordening op 8 februari 
geproclameerd . Dan is inmiddels ook bekend , dat de 
Sicherheitspoli zei een lij st van alle aangemelden wil 
hebben 3i. Spoedig na het verstrijken van de aanmel
dingstermijn kréég de Sicherheitspolizei de namen•i_ 
Landelijk bleek er hier en daar enige vertrag ing te 
zijn op getreden. Op 30 apri l ontbraken nog de gege
vens van 31 van de 1.050 gemeenten" . Gorinchem 
was op tijd . 

Belangrijk was ook , dat ni emand over het hoofd 
gezien zou worden. In een brief van sec retari s-generaal 
Frederiks van het departement van Binnenlandse 
Zaken , staat dan ook dat besturen van inrichtingen, 
di e 'gevallen, waarin zij den indruk hebben, dat 
verdenking van joodsche afstamming bestaat ', moeten 
melden°1 Jood zijn was dus een ove rtreding. Hoewel• 

dit schrij ven niet op Gorinchem van toepassing was, 
geeft het wel aan , hoe de aangebleven hoge ambtenaren 
zich aanpasten . En dat werkte weer door naar die 
burgemeesters , die zich op Frederiks verlieten . 
Niet iedereen gaf zich meteen aan. Zo werd, vo lgens 
een schrij ven van de burgemeester van 22 apri 1, tegen 
drie personen proces-verbaal opgemaakt wegens te 
late aanmelding" . Helaas zijn de namen en mogelijke 
ac htergronden ons ni et bekend, net zo min overigens 
als opgelegde straffen . Er kon toen nog maximaal vij f 
jaar gevangeni s geë ist worden" . 
In diezelfde maand april vi ng de uitreiking van de 
persoonsbewij zen aan, die voor joden gekenmerkt 
werden door een grote gestempelde zwarte P 1 Ook• 

oud-wethouder dr. Salomon Biegel za l zo' n persoonlijk 
document in hande n hebben gekregen. Maar 'Dr. 
Biegel, die va/jood was, heeft nog net niet de meest 
smadelijke bejegeningen, welke de Duitsers met hun 
onmenselijke satanie voor zijn rasgenoten in petto 
hadden aan de lijve ondervonden, al smartte hem het 
afschu welijke lot dat onontkoombaar naderbij sloop, 
onnoemelijk''0 ' . Het sierde burgemeester Van Rappard , 
dat hij in deze tijd toch mede de laatste eer bewees 
aan deze op 9 november overleden belangrijke Gor
cumse burger . Bevreemdend is nu wel het gebruik 
van 'verouderde ' termen in zijn aangehaald citaat, 
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evenzeer als zijn mystificatie van 'dat type fijnzinnige 
joden ', waartoe hij Biegel meende te moeten rekenen " '. 
Het was immers een man van de wereld , die op tal 
van terreinen praktisch te werk ging en overigens het 
kerkgenootschap al lang geleden had losgelaten . Zeer 
treffend is de door Van Rappard weergegeven houding 
van Biegel. Vanaf diens sterfbed wenste hij de burge

meester 'met een onuitsprekelijke mildheid sterkte 
toe'. Daarbij zag Biegel 'op dat ogenblik al over zijn 
graf heen ' 121 • 

Sterkte waarmee? Op 28 november 1941 kwam op het 
gemeentehuis een verzoek binnen van de ' Kreis Süd
Holland ' van de NSDAP , de politieke partij van 
Adolf Hitler. Zij wilde alle namen van in Gorinchem 
woo nachtige rijksduitsers. 1 December beperkte de 
burgemeester zich niet tot de gevraagde namen , maar 
voegde er een ' afzonderlijke lijst ' toe met 'de namen 
van de Rijksduitschers, die als Jood zijn gekenmerkt ''" . 
De Duits -joodse vluchtelingen waren echter op 25 
november juist staten loos geworden '.j '. 

Een wandeling op Hemelvaartsdag 14 mei 1942 voerde Op de achterkant van de foto staat ·sterrenparade '. Hans en 

v.l.n.r. Gonny Bromet, Louis Leviticus, Dolly de Raaij, Dolly kwamen uit Den Bosch. 

Hans de Levie en Nelly Leviticus door de Dalempoort. 
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Op 28 april 1942 verlangde de comm issari s van de 
provincie Zuid-Holland , Bolsius (fungerend tot 4 mei 
1945 "') , voor de 'Zentral ste ll e für Jüdische Auswan
derung' van de burgemeesters een lijst in vijfvoud van 
alle in de gemeente woonachtige joden. Op woensdag 
29 april dwanelde dit verzoek op de Gorcumse burelen 
neer. Op maandag 4 mei g ingen er 139 namen de 
deur uit '6 ' naar dit 'em igratiekantoor· van Hauptsturm
führer Aus der Fünten. waarvoor in •ruil ' de bekende 
gele jodenstenen ter beschikking werden gesteld 17

' . 

Sterkte ook met de opgave van ·voljoodsche mannelijke 
personen in den leeftijd van 41 tlm 60 jaar ' ten behoeve 
van het gewestelijk arbeidsbureau'.) Vergeten werd niet 
'hen die de Ned. nationaliteit niet bezitten· vijf dagen 
later (29 juli) alsnog door te bellen 18 1 

. Half september 
bleek de gevraagde leeftijd verlaagd tot 18 jaar '"' . 
Op 19 september tens lotte plaatste iemand met kracht 
het fraaie stempel van het Bevolkingsregister Gorin
chem onder een geactualiseerde vers ie van de in mei 
opgestelde ' lijst van 139 namen ' . Na afvoering van 
vijf mutaties (één sterfgeval , drie verhuizingen , één 
onbekend) resteerden 134 namen van 8 ariërs (niet
joodse partners) , 4 kwart- , 19 half- en 103 voljoden ' 0

' . 

De eerste weggevoerden 
De isolatie en de registratie van de joden moest ergens 
toe leiden . Dat zou een ieder duide lijker worden, 
naarmate 1942 verstreek. Maar evenzeer was de 
presentatie van de Duitse plannen verhullend , waardoor 
telkens (zij het steeds minder) ruimte bleef voor enige 
hoop , dan wel verdringin g. Het omzichtige en het 
dreigende van wat de joden te wachten stond , bleek 
ook uit twee frasen Gorcumse co1Tespondentie. Op 
een begin juni verzonden briefkaart schreef Max 
Seijffers: 
'Alleen hoor ik dat ook Gorinchem aan de beurt zal 
komen met keuringen voor de Arbeidskampen. Dat 
zal voor onze kleine kehil/o een slag zijn. God geve, 

dat het aantal [zo] gering mogelijk zal zijn (er zullen 
waarschijnlijk 12 à 15 gekeurd worden). Niemand, 
[dan] enkele ingewijden , weten er hier echter van '"' . 
Twee weken later schreef opperrabijn Davids aan 
Seijffers , waar ingeklemd tussen een lijstje koshere 
produkten als peperkoeken en zeelt - staat genoteerd: 
·Ter zake van de werkkampen vindt U bijgaand een 
aanwijzing. We zullen het beste ervan hopen '211 

. 

Inderdaad kwamen even later de bovenaangehaalde 
oproepen van het Dordtse Arbeidsbureau. 
Het beste ervan hopen. Dat hield meer in dan het 
ergste wat men op dat moment voorzag: 'een heel 
hard bestaan, in armoede en ontbering, buiten Neder
land '" '· Maar het Hitl er-bew ind had op 20 januari 
1942 (Wannsee conferentie) al tot de ' Endlösung der 
Judenfrage' besloten . Zij ging er - met de Joodsche 
Raad als gemuilkorfd werktuig - half juli toe over om 
de eerste groepen vanuit het Amsterdamse ghetto af te 
voeren. Wanneer niet voldoende mensen aangemeld 
konden worden , dan werd het teko11 door Duitse en 
NSB-razzia ' s aangevuld. Dit ging in augustus zo 
voort'" ' . 
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Het gezin Van Bueren. al in augustus 1942 weggevoerd. 

Het Gorcumse gezin Van Bueren vinden wij op een 
Gorcums lijstje van ' weggevoerden ' (dd . 3 oktober) 
vermeld 25

' . Op de grote lij st van 19 september komt 
onderaan al s aantekening voor ·v Bueren (4) weg ·,o,_ 
Dat klopt , want vrou w en be ide dochters zijn reeds op 
31 augustus te Auschwitz vergast"', na drie dagen 
eerder uit Westerbork te z ijn weggevoerd'" ' . In een 
van 23 augustus daterend briefje van oppenabijn 
Dav ids aan Seijffers wordt iets over de moge lijke 
toedracht duidelij k: ·Graag hoor ik van Uw reis naar 
Amsterdam alsmede of de heer v. B. weer thuis is''"'. 
De verdwij ning van de V[an] B[uerens] werd dus in 
verband gebracht met Amsterdam , waar op dat moment 
geen jood meer ' veilig' was. In werkelijkhe id werd 
Juda van Bueren ·op verzoek van de Sicherheitspolizeï 
door de Gorcumse sterke arm reeds op 15 augustus 
inges loten en twee dagen late r naar Rotterdam ge
transporteerd . Z ijn vrouw en twee kinderen hebben de 
woning moeten verl aten , te rwij l de winkel verzegeld 
werd"" . Toen een maand late r de contro leur van het 
Bureau Inkwartieringswet in formeerde naar de leeg
stand van het pand , meldde de burgemeester op 17 
september , ·dat J. van Bueren en zijn gezinsleden op 
Jast van de Duitsche autoriteiten uit deze gemeente 
zijn weggevoerd ''" . Waarom de Van Buerens al s 
eersten zijn opgepakt vinden w ij niet vermeld. Een 
extra ' motief' zal geweest z ijn , dat z ijn electro-instal 
latie zaak ' Het Wonder van Gorcum ' ook de plaatse
lijke distributieradio ex ploiteerde·" '. 

Onderaan de lij st van het Gorcumse bevolkingsreg iste r 
staat ook 'Vos Kalk haven (/) weg' en - tussen de 
regels - 'was reeds gea ffesteerd "'' '. Het betrof hier 
Phi li p Vos , de voorzitter van het Kerkbestuur en van 
de commissie die de belangen van het joodse onderwij s 
probeerde te behartigen (z ie pag.68). Hij staat ook op 
het lijstje van 3 oktober , evenals het vijf leden tellende 

gez in van Jacques van Vri es land , dat op de Langendijk 
woonde. Zowel op dit lij stje , al s op de grote lijst staat 
gekrast: ·26-9-42 weggevoerd ''"' . Moeder en de doch
ters Esther en Sari vonden hun eind te Auschwitz 
reeds op 5 oktober"': ' Pudelnackend ', zonder hemd of 
haar ... 
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Sari van Vries/and op de lange weg tussen Den Bosch en 
Vlijmen (/5 april 1941). 

Met voorbijgaan aan de Van Buerens en Philip Vos, 

duidt Busch de fami lie Van Vriesland als eerste 

Gorcumse slachtoffers van de Sicherheitspolizei aan . 
Afgezien daarvan is zijn datering juist'"' . Van Rappard 
daarentegen schrij ft dat ·ook deze ongelukkige mensen 
in November 1942 werden opgepakt. Dat nu is wat 
wonderlijk , waar hij wel uitgebreid verhaalt over een 

'kort ' voordien ges loten schijnovereenkomst tussen de 
Van Vrieslands en hun administrateur, van welks 

voornemen zij hem als burgemeester deelachtig maak
ten , 'teneinde elk toekomstig misverstand uit te slui
ten '·'" . En er zouden mi sverstanden komen. na de 
oorlog (zie pag.97). 
Na geconstateerd te hebben . dat tien Gorcumse burgers 
nog in september naar vernietigingskampen zijn 

weggevoerd, werpen w ij een blik op het volgende 

lijstje , met de verzuchting dat deze papieren op zo ' n 
droge wijze zu lke wrede gegevens prijsgeven. Nu 
staat er boven: ·Joden. weggevoerd op 14 Oct 42· . 
Volgen negentien namen. waarvan die van Sara 
Frouke van Straten is doorgestreept·"' . Zij was het 
onderwijzeresje. dat - om die reden - nog even ' ge

sperrt ' werd'" ' . In haar plaats mocht haar moeder mee: 

niet op het Gorcumse lijstj e van de 14de , wèl bijge
schreven op de lij st van oorlogss lachtoffers (Ausc hwit z 
26 oktober 1942)"01 

. 

De negentien zijn nog diezelfde woensdag op last van 
de Sicherheitspolizei te Rotterdam door een Gorcumse 
agent en twee marechaussees naar het verzamelpunt 

de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Midden 
laan te Amsterdam doorgezonden 411 en vandaar naar 

Westerbork overge bracht. Op mevrouw Ledermann
Bodenheimer na"2

' , is de rest op de trein naar Auschwitz 
gezet , waar uitgezonderd enkele mannen"" , de meesten 
direct na aankomst zijn omgebracht. 

Kennen wij het lot van deze mensen , hoe zij te Go
rinchem zijn opgepakt is moeilijker te traceren. Wel 
is bekend, dat de op het Non nenveld wonende Abra
ham van Dam bij zij n a1Testatie in de nabije rivier 

probeerde te springen""' . Hij zou door een - niet 
toeva llig aanwezige - agent uit het water zijn gehaald"'' ; 

·gered van de verdrinking om een gruweldaad tegemoet 
te gaan 1•06 1 De verzamelde joden zo uden op het• 

stadhuis eerst nog de plaatselijke vertegenwoordiger 
van de Joodsche Raad hebben mogen aanschouwen . 
Dit was de vroegere rijksambtenaar S.N . de Vries"11 

, 
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Jeugdforo van Philip Vos . srnand achter z ijn vader Emanuel 

en stiefxus Saartje Kleinkramcr (ca. 1925). 

die overigens natuurlijk niets kon regelen. Tenslotte. 
'Nadat allen verzameld waren. werden ze' volgen s 
een ooggetuige 'onder geleide van zwaar gewapende 
N. S. B. -ers naar het station gebracht en vandaar verder 
gevoerd '·"1 Dat het géén N. S. B. -ers waren 1 ijkt een• 

detail . 
Wanneer wij half november als volgende ' peildatum ' 
nemen , dan blijken er vanaf half augustus 29 Gorcu
mers te zijn weggevoerd. Van hen hebben er dan 
inmiddels 20 het leven ge laten in Auschwitz•Y 1_ 

De november-razzia 
Tot voor kort was alleen iets ove r de razzia van 
november bekend door middel van hetgeen Van 
Rappard in zijn boek "H oe was het ook weer' te berde 
brengt: 
·De hoop. dat wij er in Gorinchem ook blijvend goed 
van af zouden komen. werd wredelijk verstoord, toen 
op Maandag 16 November 1942 een viertal lljde/Jjk in 
Duitse dienst genomen schoften van Nederlandse 
nationaliteit. die zich n.b. als rechercheurs van de 
Sicherheitspolizei bleken te kunnen legitimeren zich 
op het politiebureau meldden. omdat zij belast waren 
met de arrestatie van alle zich nog in de stad be vin
dende joden . 
De Heer van der Mare/ [com mi ssaris van politie] 
belde mij dien maandagmo,gen natuurlijk direct op en 
vroeg mij hoe in deze te handelen. omdat de duister
lingen de hulp van de politie hadden ingeroepen . 
Waar de Nederlandse politie ingevolge diverse bezet
tings decreten onder rechtstreeks bevel van de Duitse 
politie-instanties stond. kon de gevraagde medewerking 
tot het verschaffen van inlichtingen en het aangeven 
van de woonadressen niet worden geweigerd.... 
Ik heb die morgen principieel het standpunt menen te 
moeten innemen. dat de gemeente in geen enkel 
opzicht enige medewerking aan deze arrestaties zou 
mogen verlenen. Aan de commissaris van Politie liet 
ik dan ook weten. dat geen gevolg behoorde te worden 
gegeven aan de door de verachtelijke handlangers van 
de moffen gestelde eis dat er voor rekening van de 
gemeente taxis ter beschikking zouden worden gesteld 
voor het vervoer van de oudere joden naar het station. 
Een van de individuen die de arrestaties regelden , 
kwam hierop mij hoogst misnoegd op mijn kamer in 
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het stadhuis in /erpelleren . onder de bedreiging. dat hij 
van mijn weigering telefonisch aan de S. D. te Am
sterdam melding zou maken. 
Ik hield voet bij stuk, waarna de man verdween . ... 
A l spoedig bleek m{j, dal ik met al mijn goede wil en 
goede bedoelingen het lot van deze ongelukkigen nog 
maar had verzwaard. omdat z ij bij gebrek aan dat 
autovervoer. de zware gang naar het sta/ion nu lopende 
hadden moeten afleggen, wat voor enkele ouden 
onder hen een extra penitentie betekende. En dal alles 
omdat ik dan toch maar formeel had kunnen volhou
den , dat de gemeente overal buiten stond en derhalve 
haar handen in onschuld kon wassen. 
Ongeveer zestig joden z{jn in die twee dagen , waarop 
de vo!ksverraders hun razzia ·s uitvoerden naar Am
sterdam weggevoerd. Niemand van hen keerde uit de 
concentratiekampen terug. Van degenen. die individu
eel in een vroeger stadium gevankelijk waren wegge
voerd, overleefden enkelen het concentratiekamp ·,o ,. 
Uit bovenstaand uitgebreide c itaat blij kt duidelijk. dat 
Van Rappard hier niet al leen de gebeu11enissen van 
maandag 16 november weergee ft , maar teve ns, dat hij 
vrijwel al het voorgaande aan deze gebeurteni s vast
koppelt. Wie de joden waren, "die individueel in een 
vroeger stadium gevankel{jk waren weggevoerd"; 
blijkbaar ni et de fam ilie Van Vriesland en de oude 
heer Van Dam , d ie hij tot de slachtoffers van de 
november-razzia rekende. Neen , het lijkt er eerder op, 
dat de indruk gewekt moest worden , dat Gorinchem 
en haar burgemeester als bij donderslag met het 
kwaad van de jodenvervolging werden geconfron teerd , 
zoa ls de openingszin van het ci taa t zo treffend weer
geeft. 

Het tegendeel is echter in het voorgaande aangetoond. 
De gemeente stond ni et overal buiten , kon dat ook 
vaak niet. De bevolkingsgegevens moesten van beg in 
af aan ter beschikking geste ld worden , de Gorcumse 
politie moest assisteren en deed dat dus ook. Niet 

De huisa11s Salomon Hartog van Strarcn (/ 8 71-1943) . 

all een op de veertiende oktober, maar ook op 16 
november , zoals commissaris Van der Mare! in een -
nota bene door Van Rappard opgenomen - brief aan 
de burgemeester bericht: "dat een viertal rechercheurs 
van de Sicherheitspolizei te Rotterdam (Hollanders). 
waarvan er twee z{jn genaamd Jansen en Picard, op 
maandag den 16 November 1942 in Gorinchem zijn 
aangekomen. teneinde Joodse gezinnen te aITesteren. 
Dit is inderdaad geschied. terw{jl betrokkenen - op 
verzoek van die rechercheurs - door de Gemeentepo
litie z{jn ove1gebracht naar Amsterdam '" '. 
Het aantal mensen dat is opgebracht was ook minder 
groot , dan de 'ongeveer zestig' die Van Rappard5

" 

telde. Het waren e r om precies te z ijn 22. Dit kunnen 
wij ontl enen aan de dagrappo rten van de politie. Eerst 
werd maandagmiddag de arts S.H. van Straten inge-
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sloten in opdracht van sicherheits-rechercheur Jansen. 
Ongeveer terzelfder tijd vertrok een trein met de 
gearresteerde heer J. E. Meijer en het echtpaar Menas se 
met hun zoon onder geleide van twee Gorcumse 
agenten . Op het middernachtelijke uur leverde Jansen 
nog moeder en dochter Gerber op het bureau af. De 
din sdagochtend begon voor dokter Van Strate n met 
brood en koffie alvorens naar Rotterdam te worde n 
getranspo11eerd. Op woensdag 18 november werden 
door Jansen vijf joodse in woners van Woudrichem, 
alsmede zeven Gorcumers - waaronder het inmiddels 
vaderl oze gez in Vos afgeleverd. Z ij werden snel naar 
Amsterdam afgevoerd . Tenslotte ve11rokken drie 
personen ri chting Israëliti sch Z iekenhui s Rotterdam 53

' , 

onder hen Gomperts den Hartog uit de Bloempotsteeg, 
'een kippen- en geitenslachter, speciaal voor onze 
joodse bevolking . ... weggevoerd door de moffen, hij 
was toen 82 jaar''"' . 
Is de lezing van Van Rappard in veel opzichten nie t 
in ove reenstemming met de fe iten , in één opzicht 
heeft hij gelijk , waar het optreden van de Sicherhe its
dienst jegens de joden betiteld wordt als een razzia" ' 
Er z ijn in Gorcum we l_~ens bezwaren aangevoerd 
tegen deze term , daar hi er ni et van een ·politionele 
drijfjacht ' kan worden gesproke n . Dit is onnavolgbaar 
voor wie het voorgaande tot zic h heeft genomen. Het 
is begrijpelijk wanneer de gesc hiedeni s van het optre
de n van de gemeentepolitie in de oorlogsjaren beperkt 
wordt tot: 'jaren , die voor de politie erg moeilijk 
waren. Van hogerhand moesten politiefiinctionarissen 
vaak allesbehal ve populaire opdrachten uitvoeren '56 1 

Eén van die maatrege len was het oppakken 

en wegvoeren van de joodse Gorcumers. Zeker, het 
initiatief lag bij de Duitse bezetter en - voor haar - de 
S icherheitspoli zei. De gemeentepo liti e werd daarbij 
ingeschake ld , of - beter gezegd - misbruikt. Weigering 
kon tot strenge represai ll es leiden, zoals dat te Utrecht 
het geval was met onwillige agenten57

' . U it de geraad
pleegde stukken blijkt niets van eni ge vorm van 
verzet of aarzeling , of het zou een ziekmelding op 16 
november moeten zijn5

" . Daarbij moeten wij wel 
blijven bedenken , dat de stukken ' slechts' de feiten 
tonen en niet de even tuele gevoelens , waarmee poli
tieme nsen hun opdrachten uitvoerden. E nkele gevallen 
van politionele steun aan hen die onderduikers hielpen 
zijn ons wel degelijk ook gemeld (z ie pag .87). 
Waarschijnlijk was het rabbijn Davids, die na 6 
december nog één maal door Gorinchem dwaalde en 
daar summier aantekening van maakte : 'Gorinchem 
bezocht. Geen joden aanwezig die my kunnen helpen. 
Politie bezocht en verlofgekregen de Synagoge te 
openen met de by niet-Joodsche buren aanwezige 
sleutel. Uit de synagoge een Selfer Thoure ve1pakt in 
perouches naar A. verzonden. Iets meegenomen. 
In ventaris gemaakt van de Synagoge en school. Aan
wezige Joden in Gorinchem: 3 personen in ziekenhuis 
(/ man en 2 vrouwen) 1 echtpaar vergeten waarschy n
lyk (Fam.Mansbach, Z usterhuis 9), 4 personen ge-
171engd gehuwd ''"' . Het aantal patiënten in het Gor
cumse Gasthuis aan de Haarstraat stemt overeen met 
de doorgegeven namen van he t echtpaar Lewi en 
doktersvrouw Van Straten60 1

. Z ij en toch ook de heer 
en mevrouw Mansbach vonden in 1943 in het oosten 
de dood . 
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9. VERZET EN VERNIETIGING 

Wie gelezen heeft , hoe de joodse Nederlanders in een 
steeds nauwer wordende fuik werden gedreven , waaruit 
men nauwelijks meer zou kunnen ontsnappen , kan 
zich ook voorste ll en , dat mogelijke verzetsbases te 
vergelijken waren met de afbrokkelende randen van 
een afgrond . Op het beschermende schild van de 
Nederlandse overheid kon men nau welij ks meer 
rekenen. Vele aangebleven gezagsdragers probeerden 
toch tot een soort ' werkverhouding' met de Duitse 
bezettende macht te komen. Daarbij 'kon men, gegeven 
de Duitse hysterie terzake, allicht geen joden gebrui
ken '" ! Van Rappard geeft dat ook in de Gorcumse 
context aan: zouden de overheidsdienaren zich tegen 
de anti -joodse maatregelen hebben verzet , dan zou dat 
'ten koste van de eigen bevolking , waarvoor nog zo 
heel veel kon worden bereikt ' gegaan zijn en 'onmid
dellijke eliminering en afvoering naar een concentra
tiekamp hebben plaats gevonden, zonder dat dat de 
joden ook maar in iets zou hebben geholpen '2' . De 
joden waren dus bi ijkbaar al ' afgeschreven ' . 

Het is eerder reeds aangegeven", de speelruimte van 
sommige ' aangeblevenen ' beperkte zich tot toekijken 
bij razzia ' s . De politiebevoegdheid was hun immers 
onttrokken?.\' . Alleen de vervanging va n een te rl oops 
door de Sicherheitspoli zei gevorderde ' ari sche ' radio 
kon 'geregeld ' worden . Dááraan schonk Van Rappard 
ook veerti g jaar later meer aandacht" . 
Nu kan men er begrip voor hebben , dat machte loosheid 
en angst een verl ammende uitwerking hadden op 
gezagsdragers. Ernsti g wordt het , wanneer dezelfden 
opmerken , dat 'al te veel joden, zich in een verbijste
rende gelatenheid, echt ter slachtbank lieten voeren "6 ' . 

Nogmaa ls, het beschermende overheidsschild was 

wegge nomen , de aangebleven overheid was ingescha
keld om de joden in een isolement te drijven. 
In hoeverre kan en mag men de sl ac htoffers een 
pass ieve houding aanmeten? Zeker, ook vele Neder
landse joden ' ge loofden ' in de vaderl andse neutrali 
teitspoliti ek en de bescherming van hun grondrechten 
door de autorite iten. Evenzee r kan er sprake van een 
te grote meegaandheid van de Joodschen Raad zijn. 
Anderzijds was er ook wel degelijk sprake van enig 
verzet. Vaak in een (te) laat stadium en meestal 
defensief en afh ankelijk van anderen, maar toch . 

Administratieve 'mogelijkheden' 
Een aantal vormen van ve rzet hebbe n wij al genoemd: 
de zelfmoord van het gezin Nort en de mislukte 
poging tot verdrin king van de oude Abraham van 
Dam ; de vergeefse pogingen van dokter Schöyer en 
M ax Seijffers om tijdens de Duitse in val het land te 
ontvluchten en het ve ili g stell en van bez ittingen (z ie 
pag.64) . 
Nadat de admini stratieve houdgreep klemmend begon 
te worden , werd ·ook getracht om persoonsbewijzen te 
ontdoen van de zo stigmati serende 'J'. Arts N. H . D. 
Schöyer zou het gelukt zijn om de 'J' weg te krij gen, 
'door de J in papier uit te snijden, hiermee het per
soonsbewijs af te dekken en in de zon te bleken '7 ' . 

Een ander ' vervalst ' persoonsbewij s werd door Gor
cumse agenten ten hui ze van N . boven water ge haald. 
Hier bleek , dat 'de hoo fdletter 1, die zich aan de 
achterzijde naast de pasfoto moest bevinden door een 
of ander scherp voorwerp was weggekrabd '" . 
Stijn den Hartog , een schoonzus van les Me ijer, had 
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het persoonsbewij s va n een overleden collega gekre

gen . Zelfs een litteken op de v inger had zij bij haarzelf 

nagemaakt. Zo kon z ij als verpleegster de he le oorl og 
blij ven doorwerken"' . In al deze gevall en had men 

logischerwij s ook de jodenste r los geto rn d. 

Hoe absurd de anti -joodse maatrege len ook waren , 

sommi ge n probeerden de steeds kle inere mazen van 

het net langs legale weg te ontgli ppen. Het g ing er 

dan om , de ' vo ljoodse' status aan te vechten; door te 

ontkennen tot ee n israëlit isch kerkgenootschap te 
hebben behoord of so ms door te w ij zen op verre ni et

joodse vooroude rs en buitenechte lijke relati es. 

Voor de dames Ros ina en Jetj e Schreuders van de 

Kortend ijk gaf het Israëliti sch kerkbestuur op 30 
oktober 1942 een verkl aring af, dat z ij op de pe il datum 
9 mei 1940 geen lid van hun ge meente waren '"' . 

Hierom en van wege de onbekendhe id van hun vade r , 

ondernam de burgemeester de enige - althans op 

schri ft bekende - ac ti e : een voorste l om de voljoodse 

statu s te wij zigen in half joods (GI) ' " . Omdat - zo lang 

het tegendeel niet b leek - onbekende verwekkers 

automati sch als jood werden bestempeld , werd het 

voorste l door de Rij ks inspectie te rzijde gel egd ''' · De 
burgemeester haastte zich daarop ' zijn brief van 16 
november j .1. als vervallen' te laten beschouwen"' · 

Niettegenstaande dat, hoefden de bej aarde dames niet 

onder te duiken '"' . 

Hee l ver terug in haar fa milieleven dook ene Betje 

Wery . Z ij voerde aan , dat haar aan van kei ijk als jod in 

opgegeven grootmoeder van moede rsz ijde, K aatje 

M arits, in werkelij kh e id in 1864 te Utrecht als bui ten

echte lijk k ind van een ni et-joodse in wone r va n Gorin 

chem, zekere Arie de Vries , ter we re ld was gekome n . 

Betje ' s advocaat had twee stokoude Gorcumers ge

vonden , die onder ede verkl aarden dat in 1864 •ieder
een ' in Gorcum 'wist ' dat K aatj e de onwetti ge dochte r 

van De Vri es was' B ij hoge uitzondering we rd d it 

verhaa l geaccepteerd en sindsdi en mocht mevrouw 

W ery a ls half-jodin gereg istree rd staan '" . Bij het 

vooronde rzoek had de Rijksinspec ti e van de Bevol

kin gsregisters te Gorinchem ook nog geïnformeerd 

naar de moede r van Kaatj e, Roosje C 1837) en ver

volgens naar de oude rs van Roosje '6 ' ' 

Over dit soort zaken werd tussen gemeenten druk 

gecorrespondeerd . Va nuit Gorinchem al vanaf 30 
oktober 1940 111 

. He t betrof hier een Gorcumer , w iens 

moeder en stiefvader joods waren , maar waarvan niet 
bewezen kon worden, dat de verwekke r een nie t-jood 

was. 'Gemengd ' gehu wd , kon van zijn e igen stiefzoon 
we l de reg istratie va n ha lf-jood in 'ari ër ' verande rd 

worden . De kath o lieke natuurlijke vader had i nde11ijd 

al imentati e betaald en was dus bekend. Dit was het 

eni ge ad mini strati eve ' succes ' da t de burgemeeste r 

van Gorinchem - nu waarnemer J .G . van Houten -

kon boeken 18 
' . 

Ee n zekere besche rming leek he t hu we lijk met een 

ni et-j oodse partner te bieden. De voor de oorlog 

ingezette ontkerke lij k ing had het aantal gemengde 

hu we lijken - ook te Gorinchem - doe n toepemen . 

Naarm ate de jodenvervo lgi ng verscherpte, kreeg - met 

name in Am sterdam - de trouwzaal meer cli ënten '"' · 
Reden to t zorg bij de Duitse bezetters. Voorjaar 1943 
vond men daarop de volgende o ploss ing: een sterili sa

ti e-wetgeving , me t als doe l nakomelingschap uit 

joods-ge mengde hu we lijken te voorkomen'"' . 

Twee Gorcumse vrouwe n , beiden al met twee kinde

ren , zouden d it lo t hebben moeten ondergaan: 'door 
een Duitse arts, zonder verdoving''" . Overi gens 

zoude n twee van de v ijf ge mengd gehu wde joodse 

Gorc umers omkome n , zonder hun jongste kinde ren 

ni et of nauwelij ks meer te zien"', ee n derde zou 

d ive rse concentrati ekampen weli swaar overleven , 

maar tengevolge va n all e ontberinge n in 1948 overlij
den'·'' . 
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De zolderverdieping van het 

voormalige Spaarbankgebouw 

aan de Zusterstraat. 

Onderduik 
Het was ' uiteraard' verboden om zich aan de Duitse 
maatregelen ten aanzien van de joden te onttrekken. 
Nochtans waren velen zo verstandi g zulks wel te doen 
door onder te duiken. Dit was echte r ni et zo eenvoudi g. 

Een goed schuiladres was afhankelijk van betrouwbare 
relaties en di e waren schaars , doordat de joden in een 
isolement waren gedre ve n en vele contacten hadde n 
verloren. Op de eigen familie kon men zich vaak niet 
verlaten , die zaten immers in eenzelfde nete lige 
situatie. Daarnaast waren er ook lieden, die aan de 
onderdak zoekende joden wi !den verdienen , zonder 

daar overigens garanties tegenover te ste llen . Tenslotte 
dreigde altijd het gevaar van verraad door buren, oude 

schu ldenaren of schuldeisers , anti- sem ieten en dienst
kloppers. 
Duidelijk is , dat toen in augustus en september 1942 
de eerste Gorcumse joden werden afgevoerd, er ook 

mensen begonnen onder te duiken. Laten wij proberen 
de gangen van deze e n latere onderd uikers na te gaan , 
in het besef, dat van sommigen vee l en van anderen 
wei ni g bekend is , dat een aantal zich op deze wijze 

wisten te redden en anderen alsnog gepakt zouden 
worden. 

Al op een gemeentelijk lijstje met dagstempe l '3. Oct. 
I 942 ' staan zestie n namen van ·Joden, die hun woon
plaats hebben verlaten '2"' . Onder hen de jonge opvolg
ster van Nort optiek Nelly Leviticus , haar broer Louis 
en haar vriendin/medewerkster Gonny Bromet251 

. Toen 

Duitse po litiemannen op 16 oktober een inval in het 

pand aan de Gasthuisstraat deden, troffen zij alleen 
één niet-joods gez in , dat juist op dat moment werd 
uitgebreid met een dochter' 6

' . Nelly en Gonny zaten 
toen a l bij de fa mili e De Haan op de zolder van het 
voormalige Spaarbankgebouw aan de Zusterstraatm , 

85 



nc 
za 
de 
ge 
gt 
w 

Z1 
01 

or 

de 
VI 

L1 
V( 

V, 

se 
V( 

w 

er 
B 
w 
p, 
ee 
Je 
la 
w 

A 

OI 

h1 

bi 
1L 
111 

ac 
Z( 

OI 

0' 

V 
L, 

V( 

Briefkaart van Beate Mansbach 

vanuit Westerbork aan de 

familie Van de Berg te 

Hardinxveld. 

Hebreeuwse les, januari 1942. 

Van links naar rechts: Gonny 

Bromet, Beate Mansbach, 

Louis Leviticus, Jules Mans

bach, Sari van Vries/and en 

Nelly Leviticus. 
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nadat zij eerst een aanbod van een ' behulpzame 
zaakwaarnemer· hadden afgeslagen . Doordat een 
dochter des hui zes toevallig op het stadhui s door een 
goe ie politieman we rd gewaarschuwd , dat er een inva l 
gedaan zou worden om hun onderduikers te aITestere n , 
was snelheid geboden' "' . Net bijtijds verlieten beiden 
Zusterstraat 19 om met de trein naar Amsterdam te 
ontkomen. Nadat Gonny daar in een hoeren kast 
onderdak had gekregen, wist Nelly beg in 1943 een 
deugdzamer adres bij de familie Sto rk in N ij verda l te 
vinden, waar zij tot de bevrijding kon blij ven"9

' . 

Loui s Leviticus en zijn vriendin Beate Mansbach 
vonden een gastvrij onderkomen bij Job en Teuntj e 
van de Berg aan de Parall e lweg te Hardinx ve ld . Hun 
schuilplaats werd tegelijk met die van Nelly en Gonny 
verraden , maar z ij konden niet meer gewaarschu wd 
worden . Op 1 8 maart 1943 namen Neder! and se re
chercheurs uit Rotte rd am hen en Job mee-01 

. Louis en 
Beate werden op transport gesteld naar Westerbork , 
waar va ndaan z ij nog twee briefkaarten schreven , die 
pas op 6 en 7 mei werden afgestempeld. Een week 
eerder hadden zij a l in Sobibor hun e ind gevonden. 
Job overleefde di verse concentratie-ka mpen en zou 
later zijn oudste kleindochter naar Beate vernoemd 
weten·" '. 
Andere vroege (voor 3 oktober'") , maar ' succesvolle· 
onderduikers waren: Salli e en Esther van Dam , d ie 
hun huis Langendijk 66 verlieten voor een schuilpl aats 
bij de familie Hage in de Haarstraat111

; Beate ' s broer 
Julius Mansbach en het echtpaar Van Straten-Marsman 
met hun twee dochters. De bovenbu re n van de opti ek 
aan de Gasthui sstraa t , de weduwe Brommet en haar 
zoon waren na de derde , maar voor 16 oktober in 
onderduik gegaan, erge ns op de Kortendijk 1

" 
1 Ook zij• 

overleefden de bezetting . 

Van de drie famili es Meijer , w isten Ben ('s 1897) en 
Lea met hun dochter Sara uit de Kwekelstraat te 
vertrekken 0111 snel en goed onder te duiken J' ' , waar-

,.. ,.. 

Voor de bruggen van Zalrbommel de broerrjes Jaap en A lex 

Meijer mer hun nee fje Jacky Hes (links). 

schijnlijk ergen s in Noord-Brabant'6 ' . Naamgenoot 
slager Ben Meijer ("' 1898) en zijn vrouw Hulda Hes 
van de Kortendijk hadden eerst hun zoontjes Alex (8 
jaar) en Jaap ( 12 jaar) laten wegbrenge n. 'Enkele 
dagen na hun vertrek kwam een kaart van hen en 
wisten we dat zij veilig waren '171 

. Dat zou later juist 
blijken te zijn . De ouders verg ing het slechter. Ze 
'waren ook ondergedoken, maar verraden ''"' . In mei 
1943 we rden zij naar Sobibor getransporteerd en 
omgebracht. 
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Het drogistenpaar les en Sara Meijer-den Hartog van 
de Havendijk waren ook al voor 3 oktober gevlucht 
naar de joodse slager Van Straten in Herwijnen. 
Begrijpelijk geen al te zeker adres. De gemeentebode 
van het dorp wist Gorcumse verzetslieden al gauw te 
melden, dat les en Sara , nu met zijn ouders, in Ou
dendijk bij Woudrichem waren neergestreken. Reden 
voor contactman Molegraaf om poolshoogte te nemen. 
'Vanaf de dijk kon ik bij de stoep rechts omlaag de 
oude jood Meijer en zijn familie thee zien drinken' 
De vrouw van les heb ik toen . .. gezegd ogenblikkelijk 
te maken, dat je weg komt ' . De gastheer en -vrouw 
bleken namelijk onderdak te verschaffen 'om er beter 
van te worden ' . Vader en moeder Meijer-van Vriesland 
wilden echter blijven. Zij werden nog die nacht opge
pakt39' . Mevrouw Meijer stierf te Westerbork , haar 
echtgenoot tien dagen later te Sobibor. 
les en Sara Meijer waren net bijtijds weer naar Her
wijnen gevlucht , om bij bode Kuiper om hulp aan te 
kloppen. Die bracht hen naar Annie Schultink en haar 
zwager (begin 1943). Op hun verzoek'0 

J haalde de 
heer Molegraaf de moeder van Sara , mevrouw den 
Hartog uit Sliedrecht, uit de Joodse Invalide te Am
sterdam. 'Het eerst heb ik haar ster eraf gerukt en 
weggegooid. Vervolgens de trein in. Het was al gauw 
sperrtijd en pas 's nachts om half een kwamen wij in 
Gorinchem aan. Door ijzel en sneeuw naar ons huis 
aan de Vissers/aan tegenover de Watertoren , waar 
mijn vrouw met onze drie kleine kinderen wachtte. 
De volgende ochtend al om half zeven werd de oude 
vrouw door een met hout gestookte taxi naar Dalem 
gereden . Daar kwam ze bij hele lieve mensen. Toch 
ben ik overdag nog even langsgegaan om te kijken. 
De kamer daar bleek vol te zitten ... Daar vandaan 
heb ik mevrouw den Hartog weer naar Herwijnen 
gebracht '•'' . Er was regelmatig gevaar voor huiszoe
king, maar gelukkig wisten Annie , haar zwager en 
ook de heer Molegraaf, met alle risico ' s voor hun 
eigen leven, de familie te verzorgen en andere onder-
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De Israëlische Yad Vashem-ondcrscheiding voor de Gorcu
mer Z. C. Mo!egraaf (/908-1 987). 

duikadressen te vinden"2' . Eerst in Kampen , daarna 
naar Utrecht•') . Voor hun geslaagde hulp werden 
Anna Jeurriana Schultink-van Eck en Zacharias Cor
nelis Molegraaf in 1987 gedecoreerd met de Israëlische 
Yad Vashem-onderscheidi ng•.,i. 
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Nadat alle ni et-ondergedoken joden waren opgepakt , 
weggevoerd en deels al vermoord , stelde de Gorcumse 
commissari s van politi e op 26 november 1942 een 
lij st op met 26 namen van ·personen van j oodschen 
bloede, die verdacht werden van woonplaats te zijn 
veranderd zonder de vereischte vergunning te hebben ·. 
Dit proza was bestemd voor het Algemeen Politi ebl ad 
om de 'opsp., aanh. en voorgel. ' te verzoeken en dus 
te bespoedi gen. Onder de ' verdac hten' de anderh alf 
jaar oude Lev ie M. Seij ffers"" , di e samen met zijn 
ouders de oorlog wisten door te komen. Hetze lfde kan 
gezegd worden van de echteli ede n De Vri es-Cohen. 
die in Gorcum de Joodse Raad vertegenwoordigd 
hadden en de vertegenwoo rdi ger Jacob Slösser uit de 
Molenstraat , die overi ge ns niet tot de israë liti sche 
gemeente behoorde. De laatste heeft drie jaar een 
kleine bovenkamer bewoond in hui ze Scheffer aan de 
Prins Hendrikstraat"6

' . 

Op de lij st van gezochte n stond ook dokter Schöyer. 
'Hij is o.a. bij diverse patienten ondergedoken geweest. 
w. o. de families De Gier en Van Spanje in Dalem ,,;,_ 
Eerstge noemde familie herbergde ook zijn moeder" . 
Vervo lgens · .. . is hij bij fa milie in Ellecom onderge
doken geweest, en in een later stadium thuis·. Dat 
was aan de Pompstraat , waar inmiddels ook andere 
joodse onderduikers zate n. 'Voor razzia ·s bestond in 
de Pompstraat . . . een vrij veilig systeem. De tuinen 
achter de huizen lieten (soms via deuren in schuttingen, 
en anders door over de schuttingen te klimmen) toe 
op het terrein van de Kabelfa briek van Den Haan, dan 
wel in de tuin van de Ortskommandant te ·schuilen ·-.w,_ 

Frappant is het verhaal dat Schöyer ook nog in de 
ponton van Rederij van der Schuij t bij het vee r op 
Sleeuwijk zou hebben gezeten , vanwaar hij zich af en 
toe op de wal begaf of een baantje in de Merwede 
kon zwe mmen'"' . Hoewe l de dokter zich ' vermomde' 
- door zijn haar te bleke n - herkende n all e Gorcumers 
hem onmiddellijk , zonder hem overi gens te verraden"' . 
Het echtpaar Sachs werd te Meerke rk inge rekend" '. 

Van de onderdui kgeschiedeni s van de andere joodse 
Gorcumers is niets anders bekend , dan dat ze vroeger 
of later toch zij n gearresteerd . Doordat het politie-ar
chie f van Gorinchem over hen geen gegevens bevat , 
mogen wij aannemen , dat z ij hun schuilpl aatsen 
elders in den lande hadden . Wij noemen: Friedrich 
Ad Ier (al voor 3 oktober 1942 ondergedoken), het 
vier personen te ll ende gez in J. A . van Vries land, 
mevrouw De Vries -van Straten , het gez in Kalker met 
één doc hter en Saartje van Straten. Op Adler na zijn 
a ll en in de eerste helft van 1943 gea1Testeerd en via 
Westerbork afgevoerd naar het vernietigingskamp 
Sobi bor . 

Onderduikers van buiten 
Hierboven is a l verhaald. dat er mensen van buiten in 
Gorinchem o nderdoke n. W ij noemden mevrouw 
Schöyer en de schoonmoede r van Tes Me ijer. De 
fa mili ebanden ware n daarb ij uiteraard bepalend en dit 
gold eveneens voor anderen . Zo kwam ook een zuster 
van Me ijer , Beli a , met haa r zoontje uit Oss terug53

' . 

Zij werd later in de Biesbosch gepakt en naar Wester
bork gevoerd. maar wist daar uit te ontkomen'"' . Toon 
van Straten , de Amsterda mse broer van Saartj e, zou 
zijn kind bij de elec tri cite itszaak van Tukker op de 
Langendijk hebben kunnen hui svesten" ' . 
In het hui s van Elkerbout aan de Prins Bernhardstraat 
was onder de trap een schuilplaats gemaakt door een 
timmerman uit Arke l. H ier kon zijn joodse schoonfa
mili e uit Amsterdam en Zaandam zich verstoppen en 
als ui tw ijkmoge lijkheid was er nog een ark in de 
Biesbosch aangekoc ht. Nadat er al twee keer ' Duitsers' 
aan hui s waren geweest , was het de derde keer raak 
(15 ju li 1943). De twee Zaankanters waren op dat 
mo ment afwez ig'6 ' , evenals de eigen nog jonge kinde
ren Ben en Reini . Elkerbout : maar 'mijn vrouw, m 'n 
schoonmoeder, schoonzusje en ikzelf ' werden geaITes
teerd . •Mijn vrouw en de overige fa milieleden, allen 
uit A msterdam afkomstig. zijn niet teruggekeerd. Zelf 
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Jaap en Emmy de Groot-Nooitrnst met de kleine lsidoor in 

een Haagse winkelstraat. 

ben ik via Vught en A mersfoort naar Duitsland afge
voerd '"' . 
Geen familie , maar we l een goede kenni s, was ' tante 
Els' (Eveline Lansberg-de Vries) van mevrouw 8. ui t 
de Lingewijk . Zij kwa m naar Gorinchem , nadat haar 
man tijdens hun onderdui k te Overschie kwam te 
overlijden. Na vier maanden vo lgde op 29 november 
1943 een inval met grondige hu iszoeking door vier 
Gorcumse po liti emannen. Eve line de Vri es en (daags 
erop) de heer 8. werden gearresteerd en naar Rotter
dam vervoerd. Daar scheidden de wegen van de 
gevangenen zich: de weduwe Lansberg verdween naar 

Theres ienstad t; de heer B. werd naar Vught getrans
porteerd. waar hij tot I augustus 1944 werd vastge
houden . Op de dag van zijn arrestati e stopte zijn 
werkgever De Vri es Robbé terstond de uitbetaling van 
zijn salaris , hetgeen de ach tergebleven , zwangere 
echtgenote in grote moe il ijkheden bracht. W ie hen 
heeft verraden is onbekend. Wel probeerde de heer 8. 
na de oorl og zijn recht te halen, door op het bureau 
een aa nklacht in te di enen . Dit kon bij dezelfde d ien
der. d ie in 1943 de inva l zou hebben geleid . De zaak 
werd geseponeerd" ' . 
Bij een overval onder leid ing van een Rotterdamse 
opperlui tenant werden in het naburige Spijk op 27 
januari 1944 ·3 joden en 2 onderduikers, alsmede een 
Arische, die de joden verborgen had' aangehouden 5

'
11

• 

Deze 'arische ' was Jannigje Tromp, die sinds de late 
zomer van 1943 de Amsterdamse artiest Fred W ich
mans en het echtpaar De Groot-Nooitrust in hui s had. 
Zij was een zuster van de Go rcumer T. G . Nooitrust. 
Hun (aange nomen) zoontje l sidoo r was bij kapper 
Elbri nk ondergebracht . Die ochtend werd er gewaar
schuwd voor een razz ia . Mevrouw Tromp: 'Aangezien 
we niet voor een goede schuilplaats hadden kunnen 
zorgen, daar was het huis te klein voor, heb ik alle 
drie de mensen gevraagd ons huis te verlaten en maar 
te proberen , door ieder ergens anders heen te gaan. 
het lijf te redden. Dit is Fred Wichmans gelukt. Hij is 
bij mijn andere buurvrouw . .. onder een bed verstopt 
en de politie heeft hem daar niet gevonden .. . Jaap en 
Emmy de Groot zijn al vroeg in de ochtend gepakt. 
Hun zoontje had zich ergens achter in een schuurtje 
verstopt. Toen de politie daar in de buurt k wam is hij 
van angst weggelopen, waardoor hij de aandacht van 
de politie trok en toen ook gepakt is'. Alle gevangenen 
we rden via Gorinchem naar het Haagse Veer (politi e
bureau) te Rotterdam vervoerd . Mevrouw Tromp kon 
na twaalf dagen vrij ve11rekken , na nog van Emmy 
afscheid te hebben genomen. Het gezin De Groot 
vond in Auschwitz de dood6

"' . 
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De vernietiging 
Zoals hiervoor al is gebleken , zijn alle in 1942 opge
pakte Gorcumse joden via Rotterdam (Israëliti sch 
Ziekenhu is of bureau Haagse Veer) en Amsterdam 
(Hollandse Schouwburg) naar Westerbork afgevoerd . 
Vandaar zijn, middels versch illende transporten tot en 
met december 1942 , 23 Gorcumers naar Auschwitz 
gebracht om te sterven. 
Dat was het - toen nog onbekende - antwoord op de 
aantekening 'waar zijn de anderen ?', welke op een 
lij stje met slechts elf namen van personen uit Gorin 
chem, d ie zich op 31 december nog in Westerbork 
bevonden611 De laatste naam is onderstreept en voor• 

zien van een vraagteken ; het betreft dokter Van Straten . 
Eén zijner medische vrienden heeft weten te bewerk
ste lligen, dat hij het kamp kon verlaten om in Gronin
gen te worden geopereerd. Daarbij zou hij niet meer 
ui t de narcose ontwaken (28 januari 1943)'''' . 
Vanaf maart 1943 volgden nog enige brieven van de 
burgemeester van Westerbork, Gualthérie van Weeze l, 
inzake personen die via het kamp 'naar het buitenland 
vertrokken zijn'. Het aantal ·stuks ' is daarb ij steeds 
aangetekend"" · Daaraan gekoppeld was de verplichting 
voor de afdeling Burgerlijke Stand om de persoons
kaarten van deze Gorcumers op te sturen. Zo verdwe
nen de joden ook uit de Gorcumse kaartenbakken. 
Hilversum was één van de wei nige gemeenten, die de 
joden niet uit het bevolkingsregister hadden verw ij
derd""· 
De treinen met joodse Gorcumers reden niet - zoa ls in 
1942 - naar Auschwitz, maar hadden in 1943 het 
verder oostwaarts, aan de ri vier de Boeg, gelegen 
Sobibor als eindbestemming. De relatieve onbekend
heid hiervan heeft all esz ins te maken met de effectiv i
teit van dit vernietigingskamp . Slechts twee (' arbeids
joden' , mede ontsnapt na een opstand) van de 34.3 13 
uit Nederland vertrokken joden wisten te overl even"'' . 
Buiten de aantallen en gevolgen zijn wij over de 
preciese toedracht van deze transpo11en, bij gebrek 

aan vers lagen , slecht geïnformeerd. Van de tweede 
trein heet het , dat de inzittenden ·op weg naar de 
gaskamer vreselijk mishandeld en gedeeltelijk doodge
slagen of doodgeschoten ' zijn66

' . 

De laatste Gorcumse , die naar Sobibor ' reisde ' was 
Saartje van Straten. Zij stapte , met het record -aantal 
van ruim drieduizend andere personen , in de vroege 
morgen van I jun i te Westerbork in één van de ge
reedstaande goederenwagons. Van binnen was de 
wagon geheel kaal op een tonnetje voor de behoeften 
en een vaatje met water na. Per rijtuig werden zo 'n 
zestig mensen naar binnen gepropt, een lange onge
makke lijke en stinkende reis tegemoet6

1> . Bij aankomst 
werden de men sen naar geslacht gescheiden. Hun 
bagage moest op het perron achterb lij ven , waarna ze 
langs een aan weerszijden met prikkeldraad afgezet 
pad of ' Schlauch· werden geloodst. Na de administratie 
te zijn gepasseerd kwam men op een zandvlakte , waar 
de mensen zich moesten uitkleden en hun laatste 
kostbaarheden dienden af te geven. Ook werden hier 
de haren van de vro uwen afgeknipt. Vervolgens in 
rap tempo door een andere Schlauch naar één van de 
bun kers, waar men tegelijk met 200 lotgenoten werd 
samengeperst en bi nnen tw intig minuten allen waren 
vergast681 

• 

Enkele Gorcumse mannen hebben hun bestaan als 
' arbe idsjood ' in diverse kampen, als Auschwitz, 
Schoppinit z en Dachau , nog en igsz in s wete n te rekken. 
Het langst heeft Heinrich Feilchenfeld het volgehou
den . Eerst op 19 januari 1945 sti erf hij te Bergen-Bel
sen onder erbarmelijke omstandi gheden. Op 16 januari 
heerste er hevige kampkoorts of paratyfus , enkele 
dagen later werd uit het kamp 'sneeuw, sneeuw en 
fe lle vorst ' gemeld("" · 

Epiloog 
Men kan niet zonder meer stellen , dat de Gorcumse 
joden zich in 1942 pass ief hebben opgesteld . Ondanks 
hun isolement zijn er toch minstens 45 in Gorinchem 
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of elders ondergedoken , dankzij de hulp van oude 
vrienden , klanten (zoals de hee r Molegraaf) of patiën
ten. Ook zaten er mensen van buiten de stad in Go
rinchem of Spijk versc holen. In somm ige gevallen 
kon men eenvoudig ni et onderduiken, zoals in het 
geva l van de famili e Menasse met hun suikerzieke 

0
' . Voor Joseph Abraham Benjamins uit Woudri 

chem was wel reeds een onderduikadres geregeld , 
maar op 18 november 1942 , enkele dagen voordat hij 
zou 'verdwijnen ', werd hij in z ijn pakhuis aan de 
Kortendijk te Gorinchem gean·esteerd" ' . Alleen de 
ouders Mansbach weigerde n een schuilplaats72 

' , terwijl 
het bejaarde echtpaar Meijer geen animo meer had om 
het slechte adres te Oudendijk sne l te verlaten"' . 
Wie vroeg onderdook , bleek meer kans op overl even 
te hebben gekregen. Van de zesti en joden , die op 3 
oktober 1942 hun woonplaats al hadden verlaten'"' , 
zouden er drie omkomen. De 26 verdwenen Gorcu
mers, waarnaar de commissaris van politie op 26 
november 1942 om opsporing verzocht75

' , zouden 
vijftien slachtoffers in hun ge lederen tellen. 
De 2 1 buitenlandse joden76

' , vaak pas in de oorlog te 
Gorinchem neergestreken , va nwege evacuatie uit Den 
Haag , Rotterdam of Dordrecht , beschikten over minder 
relaties dan de autochtonen. Maar vijf van hen wisten 
onder te duiken , waarvan a lleen Julius Mansbach de 
oorlog overleefde. Het lijkt er wel op , dat zij zich in 
Westerbork en andere kampen (buiten Sobibor) iets 
langer wisten te handhaven , mogelijk doordat zij het 
klappen van de anti-semitische zweep in Duitsland en 
Polen reeds hadden e rvaren. 

Ervoeren 'degenen. die bereid waren om hun leven te 
wagen, door joodse onderduikers op te nemen ' een 
toenemend anti-semitisme , •uitsluitend als gevolg van 
het actuele gedrag van de joden zelf, die lang niet 
altijd mentaal in staat waren om de precaire positie, 
waarin ook hun gastgevers verstrikt zaten , met de 
vereiste tact en bescheidenheid te verwerken '?, zoals 

Van Rappard zich af vraagt"'; ons is bij dit onderzoek 
toch voornamelijk het tegendee l gebleken . Want -
ondanks moge lijk gerezen i1Titaties tijdens de onder
duik - on tstond er vaak een verbonde nheid voor het 
leven. 

Op 24 februari 1943 werd burgemeester Van Rappard 
gearresteerd vanwege zijn le idende rol in een burge
meestersprotest. De eerste burgers dreigden met 
ont slag wanneer de Duitse razz ia ' s va n begin februari 
zo uden worden herhaald , of wan neer de 'bezetter de 
jacht op meisjes en jonge vrouwen zou inzetten '78

' . 

Dat de jacht al geopend was blijkt ondermeer hierbo
ven . Maar toch , een protest . Er vo lgde n voor hem 
perioden van gevangenschap en gijzeling te Sint 
Michelsgestel, al waar hij zich na een op 12 september 
1944 verleend verlof nie t meer meldde, maar onder
dook in de omgeving va n Gorinchem'"'. Ook politie
commissaris W. van der M are! verd ween van het 
Gorcumse toneel. Hij werd op 3 september 1943 
on tslagen en verbann en en zou te Sliedrecht onderdui 
kenxu, _ De na-oorlogse zuivering betrof degenen , die 

' fo ut ' geweest waren. Daaronder werd voornamelijk 
het lidmaatschap van de SB of de SS begrepen . Van 
het Gorcumse politiekorps was niemand lid van die 
orga ni saties geweest. Slechts twee politiemensen 
werde n gecorrigeerd door een schors ing van drie 
maa nden of (tijdelijke) uitsluiting van bevordering"'. 
Toch waren er ve le kl achten ingediend , die zelfs 
dreigden tot arrestatie van de commi ssari s en zeven 
manschappen , maar op 23 maart 1946 besloot het 
bij zondere gerechtshof te Den Haag niet tot verdere 
vervolg ing te willen overgaan , mede dankzij de inzet 
van de burgemeeste r. Van Rappard ze lf werd op 27 
juni 1946 plaatsvervangend lid van de Zui verin gscom
mi ss ie Burgemeesters voor het di strict Dordrecht82

' . 

Bij a ll e ' zui veringen ' lijken de eerste oorlogsjaren in 
het algemeen en de jodenve rvo lging in het bijzonder 
gee n rol van betekeni s te hebben gespeeld. 
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Ook het hoekpand van drogist 

les Meijer was getroffen. 

De bloemenhulde bij het 

symbolische graf op de Grote 

Markt in mei 1946. Op de 

achtergrond ijssalon v.h. de 

IJsbeer. De oorspronkelijke 

exploitant, de joodse familie 
Va n Biene uit Rotterdam, 

keerde niet weer. 
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10. NA DE OORLOG 

Herdenking 
De oorlog eindigde voor Gorinchem vrijwel op de
ze lfde wijze als hij was begonnen, met de gelasting 
tot een evacuatie " . De algehele uitvoe ring van deze 
ontruiming werd nu echter achterhaald door de bevrij 
ding op 5 mei 1945. Voor de rest waren er logischer
wijs weinig overeenkomsten tussen begin en eind van 
de oorlog. Burgemeester Van Rappard , die de eerste 
evacuatie had afgekondigd, kwam direct uit zijn 
onderduikplaats tevoorschijn ; de Duits-gezinde waar
nemer Kolkers'' wegbassend. Samen met de B innen
landse Strijdkrachten - in Gorinchem onder leiding 
van M. W. Schakel - en de op 23 november geïstal
leerde adv iesraad , kon aan de restauratie van de 
vooroorlogse situatie gewerkt worden" . 

Onherstelbaar was natuurlijk het verlies aan mensenle
vens; een nege ntigtal Gorcumers , die als verzetsheld 
of als gijzelaar, door bombardementen of oorlogshan
delingen (zoals de slag in de Javazee) de dood vonden" '. 
Daarnaast of 'in de tweede plaats ''1 hadden 70 joden 
hun eind in concentratie- en vooral vern ietigingskam
pen gevonden 6

' . 

De oorlogsslachtoffers werden voor het eerst in mei 
1946 herdacht door middel van een 'b loemenhulde bij 
het symboli sch graf'. Op een lij st van uit te nodigen 
personen staat onderaan: ' Ferder diverse personen van 
Joodschen bloede (u gelieve hiervoor te informeeren 
bij den heer !.Meijer ... )' 11 Een volgende lij st toont• 

een aantal joodse 'nagelaten betrekkingen ', waaronder 
van het gezin Van Vriesland-Kleinkramer"' . Enige 
jaren later , ijverde een spec iaal comité onder voorzit
terschap van G. van Andel en met onder andere S. 
van Dam al s lid , voor de komst van een definitief 

oorlogsmonument Buiten de Waterpoort, dat in 1951 
daadwerkelijk verrees'" . 
Op 4 mei 1970 - een kwart eeuw na de oorlog - werd 
door de burgemeester , vergezeld door een aantal 
hoogwaardighe idsbekleders als wethouders, raadsleden 
en gemeente-secretaris en in aanwezigheid van de 
heer Horneman namens de Ned. Isr. Gemeente Rot
terdam , een krans ge legd op de Israëlitische begraaf
plaats aan de W. de Vries Robbéweg , 'Ter herinnering 
aan de Gorcumse Israëlieten, die na de oorlog niet 
meer terugkeerden " 10) 

De teruggekeerden 
Een aantal joodse Gorcumers heeft - zoa ls hiervoor 
beschreven - door onderduik de vervolging weten te 
ontkomen . Al op de avond van 5 mei kwamen drogist 
les Meijer en zijn vrouw tevoorsch ijn om naar hun 
beschadigde hui s op de hoek van de Burgstraat en de 
Havendijk te kijken '" · Spoedig werden zij gevolgd 
door een aantal anderen. Deels betrof het hier mensen , 
die van elders gekomen in Gorinchem waren onderge
doken , deels kwamen Gorcumers uit alle delen van 
het land naar hun woonplaats terug. Een bewaard 
gebleven , slordig met potlood geschreven , notitie '" 
meldt 31 teruggekeerden, die door de Duitsers als 
vo ljood waren aangemerkt. Van hen stonden er vier 
niet op de lij st van september 1942 (zij bleven na hun 
onderduik in Gorinchem ' hangen ') . Drie personen , 
die wel op de laatste lijst stonden, maar ni et op de 
potlood-notitie. overleefden ook de oorlog. Van de 
103 ' voljoden ' uit september 1942 hadden nog drie 
personen een natuurlijke dood gevonden, zodat wij 
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dertig overlevenden (waaronder drie ' gemengd' ge
huwden) kunnen tellen op precies honderd ' voljoden ' . 
Dit ligt weliswaar zo'n vijf procent boven het landelijke 
gemiddelde 13

' , maar vormt weinig reden om van een 
'verhoudingsgewijs laag percentage slachtoffers ' te 
gewagen '"' . 

Het spreekt vanzelf, dat het voor de teruggekeerden 
niet mee viel om weer een bestaan op te bouwen. 
Allereerst gold voor hen het verlies van (soms alle) 
familie en vrienden. In de tweede plaats had men geld 
en goederen, werk en woning moeten afstaan . Slechts 
bij uitzondering had men iets aan betrouwbare derden 
in bewaring kunnen geven. Ten derde, keerde men 
terug in een ontwrichte samenleving , waarin vrijwel 
ieder zich voor de oploss ing van de e igen problemen 
en die van de maatschappij in zijn totaliteit geplaatst 
zag. 
De regering had nog in de Londense tijd enig oog 
gekregen voor de moeilijkheden van berooide overle
venden . Zo bepaalde zij dat ontslagenen zo spoedig 
mogelijk weer aangesteld moesten worden in vroegere 
of overeenkomende functies" '. En inderdaad keerde 
S.N. de Vries terug bij Rijkswaterstaat; terwijl ge
meente-vroedvrouw Meijer-den Hartog sedert I sep
tember 1945 weer in dienst was "" . 
Nog in 1944 werd de Raad voor het Rechtsherstel 
opgericht, die zich geheel op het gebied van het 
vermogensrecht zou concentreren. Zij zou het liefst 
via sch ikkingen tot oplossingen komen. Het begrip 
' Jood ' werd door de Rechtsherste l-instanties vee lal 
vermeden' " . In Gorinchem bleef het bestaan. Daar 
bemiddelde het Gemeentelijk Woningbureau: ·de 
oor!ogsgedupeerden, de woningzoekenden en de 
teruggekeerde Joden '" '. 
Jes Meijer en zijn vrouw konden op 5 mei dan we l 
weer hun huis bekijken , er gaan wonen was ni et 
direct mogelijk. Via de familie Molegraaf op de 
Visserslaan en Sallie van Dam op de Langendijk "' 

PARFUMERIE "AMERICAIN" 
PARFUMERIEËN - LEDERWAREN - BYOUTERIEEN 

EN C.ROS • EN DET All 

GORINCHEM-HOLLAND 
LANGENDIJK No. 66 

TELEFOON No. 2321 

POSTREK. No. 13772 

Banlr.ler1: lncn10-B1nlr. N.V. 

Kantoor Gorinchem 

Briefhoofd van parfumerie Americain· van Sally van Dam 

(boven). 

Dokter N.H. D. Schöyer (I 895-1970), staande in de ingang 

van het Ziekengasthuis, kort na 1945 (onder) . 
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konden zij in oktober hun opgeknapte woning en 
drogisterij weer betrekken. Bij terugkeer van Nell y 
Leviticus bleek de zaak van voorheen de firma No11 
met bovenwoning aan de Gasthui sstraat bezet te zij n 
door een , vanwege oorlogsomstandigheden verdreven, 
juwelier uit Zeeland. Een proces leidde hier tot een 
schikking. Zodra de Zeeuw terug kon , zou hij de zaak 
weer overdragen. Dit gebeurde nog in november20). 
Moeizamer verging het de zuster van Jacques van 
Vriesland. Zij 'deed bij haar terugkeer na de bevrijding 
een vertwijfelde poging om op de nalatenschap van 
haar broer beslag te leggen. Toen dit niet goedschiks 
gelukte, spande zij een proces tegen de administrateur 
aan '. Met de laatste was immers in 1942 een schijn
transactie overeen gekomen , waarvan men de burge
meester in kenni s had gesteld. He laas bleef Van 
Rappard volgens zijn zeggen ' volkomen onkundig ' 
van het proces. 'De rechter wenste haar aanspraken 
op rechtsherstel, voor zover die de vroegere onroerende 
bezittingen van haar broer betroffen niet te erkennen, 
omdat de betreffende notaris niet afdoende de betwis
ting der z .g. schijncontracten wilde bevestigen. De 
enige getuige, die dat wel had kunnen doen was 
tijdens het proces bij de benadeelde partij niet bekend. 
Toen ik er eerst tijden later van hoorde, was er niets 
meer aan te doen '211 . De vrouw kreeg wel een deel 
van het hui s van Van Vriesland toegewezen , waarvoor 
de nieuwe eigenaar (de voormal ige adm ini strateur) 
persoonlijk de huur kwam ophalen 22 

' . 

Waar mogelijk , werd de draad dus opgepikt. Winkels 
gingen weer open , zoals drogisterij Meijer en parfu
merie ' Americain ' van Van Dam. Ben Meijer reed 
weer met een kist eieren achter op de bagage-drager 
van zij n fiets , terwijl dokter Schöyer zijn patiënten nu 
per solex bezocht23 l, daar zijn mede ' ondergedoken ' 
chrys ler eerst na de oorlog werd gevorderd H l . Een 
andere Van Dam tenslotte verkoc ht en ige tijd huis
houdelijke artikelen op de maandagse weekmarkt25 

i . 

Gemeenteleven 
Betrekkelijk kort na de bevrijding werd in gebouw 
Irene een godsdienstoefening gehouden , waarvoor het 
vere iste minimum aantal van tien mannen (minjan) 
nog kon worden gehaald. Het gemeentebestuur woonde 
deze plechtigheid bij26

i . Kostte het vroeger soms al 
moeite om aan minjan te voldoen , nu was dat vaak 
echt moeilijk. Maar met name een niet-orthodoxe Ben 
Meijer toonde zich hierin trouw 271

• 

De Nederlands Israëlitische Gemeente Gorinchem was 
weer een rechtspersoon geworden 28

i een kerkbestuur 
werd gevormd met les Meijer als voorzitter , Ben 
Meijer als secretaris en Sal van Dam als penning
meester. Als eerste taak namen op zich om de 'ver
nielings-schade aan de sjoel en andere gebouwen ' te 
laten ramen. De Amsterdamse architect Osnowicz 
kwam uit op een bedrag van f 5.000,-20

i . 

De teruggekeerde leraar Max Seijffers bleef niet lang, 
tot oktober 1946. Aan een Gorcumse jongeman werd 
verzocht in de dienst voor Pesach te willen voorgaan, 
maar die had er moeite mee vanwege ' teleurstellende 
ervaringen '. Hem werd op het hart gedrukt , dat de 
joodse gemeenschap in galoet (d iaspora) niet kan 
blijven bestaan , wanneer niet op zijn minst op een 
fee st a ls Pesach een samenkomst gehouden kan wor
den30) . Sedertdien werd steeds iemand vanuit Rotterdam 
of Amsterdam gestuurd 31 

i . Zo sprak bijvoorbeeld de 
Rotterdamse rabbijn Vorst in januari 1949 over 'oude 
waarheden ' 32

i . De intentie van het Gorcumse bestuur 
bleef 'al het mogelijk doen de sjoeldiensten met de 
a.o. Hooge Feestdagen doorgang te doen vinden '33

'. 

Ook het onderwijs werd weer op poten gezet. In 1951 

bleken vijf kinderen dat te volgen, in 1954 zeven34). 
Voor hen was het Chanoeka (feest der lichten) kinder

fee st een hoogtepunt 351 . 
Voor zover mogelijk trachtte men de joodse riten te 
handhaven en na te leven. Zo werd er nog een keer in 
de synagoge ' onder de doek ' gehuwd36

i en kwam er 
een ' mohel' voor de besnijdenis van de kleinzoon van 
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Ben Meijer371 
. Er werd opgewekt om kosjer geslacht 

vlees uit Rotterdam te betrekken, ook al ' . .. is het 
aantal personen in Uw kehil/ah, da t op kosjer vlees 
gesteld is klein '·18 

) . 

De opheffing 
Bij de volkstelling van 3 1 mei 1947 konden nog 28 
inwoners van Gorinchem als israëliti sch beschouwd 
worden. Mogelij k waren er ook hier een aantal mensen , 
die hun godsdienst - ge let op de jongste oorlogserva
ringen - ni et hebben willen laten optekenen. Anderzijds 
zette de tendens tot kerkelijke ongebondenhe id na de 
oorl og versterkt voort . Ook van invloed bleef de , 
voor Gorinchem omstreeks 1900 ingezette , trek van 
joden van de ' mediene ' naar de grote steden. Deze 
demografi sche uittocht werd na 1945 niet meer louter 
door economische fac toren beheerst, maar ook door 
psycholog ische . Menigeen wilde - of moest - breken 
met het verleden en in vo lkomen andere , ' onbelas te ' 
omgev ing een ni euw bestaan opbouwen. Een aantal 
Gorcumse joden emigreerde dan ook naar Canada en 
de Vereni gde Staten. Een andere mogelijkheid bood 
de proc lamatie van de staat Israël in 1948 , waarmee 
de zioni sti sche gedachte werkelijkhe id werd . Tn Go
rinchem werd voor 1940 al wel eens voor de zionisti 
sche beweging ge ijverd . Op het eerste na-oorl ogs 
Nederl ands Z ioni stencongres (24 december 1945) 
leerde bij voorbee ld Nell y Leviti cus haar latere echtge
noot kennen3

'" . Zij zouden overi gens hi er blijven. 
De snell e afn ame van het Gorcumse israëli tische 
kerkgenootschap leidde er toe , dat de synagoge als 
ontmoetingscentrum en pl aats van gebed overbodig 
werd , zoals in een krant uit 1955 duidelij k valt te 
lezen: 
'De spinraggen in de meer dan honderd jaar oude 
synagoge te Gorkum behoeven geen veger te vrezen. 
Hun ragfijn weefsel zal niel worden verbroken. De 
kalk, die van de muur valt, wordt niet weggeruimd en 
de mu ffe lucht, die in het gebouw hangt, krijgt geen 

kans te ontsnappen. Het stof op de banken, die aan de 
kant staan, wordt niet meer afgenomen. De gebedsrol
len zijn voor een gedeelte weggeteerd. Het is al jaren 
geleden dat er een rabbi was, die deze rollen naar de 
bima (een verhoging) bracht om op plechtige wijze 
een hoo fds tuk voor te lezen . ... het onderhoud van de 
synagoge en het onderhouden van de rabbi werden te 
kostbaar '00 

) . 

De synagoge en het bijbehorende schooltje werd 
daarom voor f 8.000 ,- aan de gemeente ve rkoc hi➔' ) . 

Ook verdween ri chting Rotterdam de in ve ntari s be
staande uit : 5 Siphrê Tora , 3 Toramantels, een zil veren 
Tora-kroon , één paar kleine zil veren siertorens , een 
standaard voor een Tora-mantel , 3 stel kleden voor 
het Almemmor en Aron Hakodesj , enige schoolboeken , 
een kleine zil veren yad (aan-wij sstok)"2

' . De Tora
kroon werd voor f 2 10 verkocht , terwij l één van de 
Tora-mantels naar het Joods Histori sch Museum te 
Amsterdam verhui sde" . 
In maart 1958 werd de synagoge ges loopt. Het enige 
wat er nog van rest zijn een windvaan met het jaartal 
5601 (= 1842) en een dri etal gebrandschilderde ramen , 
di e in het museum ' Dit is in Bethlehem ' zijn onderge
bracht+>>_ Het gebouw aan de Kwekelstraat was één 
van de eerste panden , di e voor de stadssanering ( en 
de bouw van schouwburg De Nieuwe Doelen) moest 
wijken . De plaats van de synagoge is thans nog één 
van de laatste op te vullen gaten"' ' ' 
Ook het klaslokaaltj e verdween . Het schoolbord, 
waarop nog enkele namen in het Nederl ands en He
breeuws geschreven stonden , was overbodig geworden. 
De kinderen konden de lessen in een hui skamer 
blij ven volgen"0

' . Mej. A. Hamme heeft dit onderwij s 
nog enke le jaren verzorgd"'' . 

Her onuakelde inrerieur van de synagoge. Boven de Torakasl 

in Hebreeuwse leuers "Adonai ' (de Heer). 
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De windvaan van de synagoge met het jaartal 560 I (/ 842). 

nu in museum 'Dit is in Bethlehem '. 

Op 13 feb ruari 1964 verzocht de Permanente Com
miss ie tot Algemene Zaken van het Nederlands Israë
liti sch Kerkgenootschap om de mening te mogen 
vernemen omtrent 'hun voornemen uw kehil/a op te 
heffen en bij Rotterdam te voegen ', op een daartoe te 
houden gesprek op 19 fe bruari .jx ,_ Het le idde inderdaad 
tot de opheffing van de Gorcumse gemeente op 9 juli 
1964.j"' , minstens 177 jaar nadat z ij was opgericht . 

De herinnering levend houden 
Afgez ien van de voorwerpen in enkele musea en de 
geschreven stukken in di verse archieven , is het enige 
grote monument wat nog aan de joodse gemeenschap 
herinnert , de begraafplaats aan de W. de Vries Rob
béweg. In 1959 ware n er klachten over de 'zeer 
woeste en onverzorgde toestand ', waarin het hof 
verkeerde'"' . De toen nog bestaande, maar kwijnende 
kill e, kon de zorgen en plichten moeilijk nakomen. 
Eerst in 1970 werd een goede oplossing gevonden. 
Op 4 mei van dat jaar werd door Gorcums burge
meester op de begraafplaats een krans gelegd , ni et 
al leen ter gedenking van de oorlogsslachtoffers (z ie 
hi ervoor pag.95), maar ook 'Om het pact tussen de 
gemeenteraad en de Joodse gemeenschap, waarbij de 
raad zich hee ft verbonden de begraafplaats te zullen 
onderhouden , te bezegelen '51

' . Het ongebruikte deel 
kon daarbij worde n overgedragen voor andere doel
einden (bebouwi ng) . 
De begraafplaats wordt tegen woordi g keurig onder
houden. Niettegenstaande dat , doen zure regen en 
weelderige natuur hun werk. De kwaliteit van de 
grafstenen wordt aangetast . En daarmee ook de op
schriften , die een intere ssante bron van informatie 
vormen. Juist omdat deze bron moeilijk toegankelijk 
is vanwege de - voor het merendeel - Hebreeuwse 
teksten , en omdat deze stenen getuigen van een vrijwel 
verdwenen stuk cultuur , zou restauratie en inventari 
sati e zeer gewenst zijn. De resultaten in bijvoorbeeld 
Zaltbommelrn en Geffen bij Ossrn bewij zen zulks. 
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Enkele stenen op de israëlitische begraafplaats aan de W. de Vries Robbéweg. 
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LIJST VAN SLACHTOFFERS 

1. Friedri ch Israël Adler; * Kelsterbach D 30 apr 19 1 0 ; s . Dac hau 15 dec 1944 4/52 en 3517: 1 

2 . Juda van Bueren; * Rotterdam 26 jul 189 1; s . Auschw itz 3 1 dec 1943 7/136. 

3. M arian na van Bueren-Stad ; * Rotterdam 19 apr 1891 ; s . Auschwitz 3 1 aug 1942 7 / 137. 

4. Betj e van Bueren; * Gorin chem 14 sep 1923 ; s. Auschwitz 3 1 aug 1942 7/136 . 

5. Heintje van Bueren ; * G orinchem 7 mei 1922; s . Auschw itz 3 1 aug 1942 7/136. 

6. Abraham van Dam; '" Dordrecht 28 mrt 1885 ; s . Auschwitz 26 okt 1942 9/1 05. 

7. Betsij van Dam-Kleinkramer; '' ' s-Grave ndeel 14 me i 189 1; s. Auschw itz 26 okt 1942 9/126. 

8. Betje Elkerbout-Bloemendal ; * Amsterdam 1 jul 191 6 ; s . Auschw itz 30 nov 1944 10/140 . 

9. Heinrich Feilchenfeld; * Kulm D 21 apr 1865 ; s . Bergen-Bel sen 19 j an 1945 1/3 1 en 11 /60 . 

10 . Hannah Feilchenfeld-Kadisch; * Danzig D 17 dec 1880 ; vermist 11 /60 . 

11. Sara Jeanette Gerber-Lewi ; * Bromberg D 28 nov 1898; s . Sobibor 28 mei 1943 12/1 44. 

12. Flora Lotte Gerber ; * Berlijn D 29 aug 1924; s . Sobibor 28 mei 1943 12/1 4 3 . 

13. Gomperts den Hartog; * Gorinchem 14 apr 1859 ; s. Sobibor 13 mrt 1943 14/1 48. 

14 . Abraham Willem Kalker; * Woudrichem 2 apr 1872 ; s . Sobibor 14 mei 1943 16/1 60 . 

15. Catharina Kalker-Kalker; * Varik 3 nov 1878 ; s . Sobibor 14 mei 1943 16/162 . 

16. Izak Salomon Kalker; * Gorinchem 11 mei I923; s. Sobibor 14 mei 1943 16/1 61. 

17. Isaäck Mozes Kalker; * Gorinchem 16 nov 1905 ; s. Midden Europa 30 apr 1944 6/1 61. 

18 . Erna Kalker-Ledermann; * Neckar-Steinach D 20 jul 1914; s . Ausch w itz 9 nov 1942 16/1 63. 

19 . Emma Reina Kalker; * Gorinchem 26 sep 1940; s . Auschwitz 9 nov 1942 16/1 61. 

20. Levie Kalker; * Gorinchem 28 okt 1934; s. Auschwitz 9 nov 1942 16/1 61. 

21. Mozes Levie Kalker; ,;, Varik 14 sep 1880 ; s . Auschw itz 5 nov 1942 16/1 61. 

22. Rijntje Kalker-Kalker; * Woudrichem 23 nov 1875 ; s . Auschwitz 5 nov 1942 16/162. 

23. Emma Sara Ledermann-Bodenheimer; * Rheinbi sschofheim D 27 mrt 1877; s . Auschwitz 11 feb 1944 19/22. 
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24. Louis Leviticus;* Dordrecht 18 jul 1918 ; s. Sobibor 30 apr 1943 19/210. 

25 . Jacob Joachim Israel Lewi; * Bromberg D 27 nov 1887; s . Sobibor 21 mei 1943 20/24. 

26. Paula Lewi; * Bromberg D 3 mei 1889; s. Sobibor 21 mei 1943 20/24. 

27. Louis Mansbach; * Gudensberg D 7 jan 1877; s. Sobibor 21 mei 1943 20/199. 

28. Rosalie Mansbach-Eichengrun; * Beringhausen D 18 feb 1885; s. Sobibor 21 mei 1943 20/199. 

29. Beate Hildegard Mansbach; * Gudensberg D 4 feb 1916; s. Sobibor 30 apr 1943 20/199 . 

30. Siegmunt Mayer Menasse; * Jaslo P 10 nov 1883; s. Sobibor 28 mei 1943 21 /65. 

31. Emma Menasse-Hammerschlag; * Nowy Targ P 11 feb 1904; s. Sobibor 28 mei 1943 21/65 . 

32. Daniël Josef Menasse; * Palembang NOI 13 okt 1926; s . Sobibor 28 mei 1943 21 /65. 

33 . Benjamin Meijer;* Gorinchem 20 mei 1898 ; s. Sobibor 28 mei 194321/115. 

34. Hulda Meijer-Hes;* Zaltbommel 31 jul 1901; s. Sobibor 21 mei 1943 21/142. 

35. Jacob Meijer; '' Zaltbommel 26 jan 1874; s. Sobibor 5 mrt 1943 21/124. 

36. Betje Meijer-van Vriesland; * Zaltbommel 5 nov 1870; s. Westerbork 23 feb 1943 21/148. 

37. Jacques Eleazar Meijer;'' Gorinchem 1 apr 1901 ; s. Midden Europa 31 mrt 1944 21/125. 

38. Salomon Isidore Polak; ,:, Gorinchem 6 okt 1894; s. Midden Europa 31 m11 1944 24/66. 

39. rrederika Betsij Polak-Polak; * Oude Pekela 19 dec 1893; s. Auschwitz 26 okt 1942 24/92. 

40 . Max Siegfried Polak; * Gorinchem 10 apr 1925; s. M idden Europa 3 1 mrt 1944 24/54. 

41. Nico Julius Polak ; * Gorinchem 11 feb 1927 ; s . Midden Europa 31 mrt 1944 24/59. 

42. Julius Mannas Polak; '' Gorinchem 11 mrt 1934; s. Auschwitz 26 okt 1942 24/45. 

43. Philip Polak; * Gorinchem 18 jul 1879; s. Auschwitz 26 okt 1942 24/59. 

44. Eugen Raphael; * Neustadt P 30 jan 1861 ; s. Sobibor 21 mei 1943 25/70. 

45. Julie Raphael-Dreyfuss; * Merzweiler F 28 jul 1886; s . Sobibor 21 mei 1943 25/71. 

46. Otto Sachs; * Kaiserslautern D 21 aug 1884; s. Sobibor 21 mei 1943 26/77 . 

47 . Ella Sachs-Sussmann; '' Alsbach D 10 okt 1890; s . Sobibor 21 mei 1943 26/77. 

48 . Mozes Alexander van der Staal ; * Rotterdam 18 apr 1910; s. Auschwitz 30 apr 1943 21 

49. Mozes van Straten;* Herwijnen 22 m11 1875 ; s. Auschwitz 26 okt 1942 29/37. 
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50 . Marianna van Straten-Polak ; * Gorinchem 16 mei 1876; s. Auschwitz 26 okt 1942 29/40. 

51 . Sara Frouke van Straten; * Gorinchem 26 jun 19 15 ; s. Sobibor 4 jun 1943 29/38. 

52. Barendina van Straten-Polak;* Delft 28 jan 1873; s . Auschwitz 15 nov 1943 29/40. 

53 . Eli sabetha Sussmann-Selig; * Hechtsheim D 27 jun 1864; s . Sobibor 13 mrt 1943 29/67. 

54 . Johanna Sussmann; * Alsbach D 11 jan 1899; s. Sobibor 13 mrt 1943 29/67. 

55. Philip Vos;* Utrecht 25 sep 1901 ; s. Midden Europa 31 mrt 1944 31 /19 . 

56 . Reina Mathilda Vos-van Vriesland ; * Gorinchem 3 apr 1908; s. Auschwitz 3 dec 1942 31 /25. 

57. Emanuel Vos;* Gorinchem 27 mei 1931; s. Auschwi tz 3 dec 1942 3 1/1 4. 

58. Philip Jacques Vos;* Gorinchem 28 feb 1935; s. Auschwitz 3 dec 1942 31/19. 

59. Rosetta de Vries-de Vos ; ä, Herwij nen 28 aug 1885 ; s. Sobibor 30 apr 1943 3 1 /1 14 . 

60 . Alexander Jacques van Vriesland ; ''' Gori nchem 10 jan 1973; s . Auschwitz 26 okt 194231/118. 

61. Vogelina van Vries land-de Vries ; ä, Lexmond 2 1 okt 1877; s. Auschwitz 26 okt 1942 31/120. 

62. Jacques Alexander van Vriesland ; * Gorin chem 29 nov 1901 ; s. Sobibor 16 apr 1943 31/118 . 

63. Eveline Betsij van Vriesland-Danielson ; •s Hil versum 9 j un 1903 ; s. Sobibor 16 apr 1943 3 1/120. 

64. Jetty van Vriesland ; * Gorinchem 1 jan 1939; s . Sobibor 16 apr 1943 3 1/1 19 . 

65. Line van Vriesland; •s Gorinchem 10 feb 1932 ; s . Sobibor 16 apr 1943 31/119. 

66. Jacques Philip van Vriesland ; * Gorinchem 29 jul 189 1; s. Schoppinitz 3 1 mrt 1943 3 1/1 19. 

67. Sientje van Vriesland-Kleinkramer; * 's-Gravendeel 3 nov 1895 ; s . Auschwitz 5 okt 1942 3 1/1 20 . 

68 . Esther van Vriesland; * Gorinchem 12 dec 1926 ; s. Auschwitz 5 okt 19423 1/1 18. 

69. Saartje van Vriesland ; * Gorinchem 29 mrt 1923 ; s. Auschwitz 5 okt 1942 3 1/1 19 . 

70. Simon Philip van Vriesland ; * Gorinchem 18 apr 1924; s . Schoppin itz 31 okt 19433 1/1 19. 

Noten bij lijst van slachtoffers 
1. RIOD , Oorlogss lach toffers . Hier en bij vrijwel alle vo lgende 

namen worden de nummers van het desbetreffende deel en de 

bedoe lde pagina aangehaa ld . 
2. Gegevens verstrekt door Gem . sec retarie afd. bev. Gorinchem . 29 

jul 1988. 
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NOTEN 

Noten bij hoofdstuk 1 
1 S . Salfeld . Das Martyrolog ium des Nümberger Memorbuches. 

Berlin . 1898 . passi m. 
2. Van Zomeren. p. 285. 
3. Lees 1349 . 
4. C.A. Rutge rs , Jan van Arkel. Bisschop van Ut recht. Groni ngen . 

1970 . p .214 . 
5 . Gerardus Dunbar, Repu bli cae Deventri ensi ab Actis ana lecta. 

Deventer, 1722 . d l. lil. p.633. 
6. K.O. Meins ma . De Zwarte Dood. Zutphe n. 1924 . p. 307 . 
7. Idem. p. 3 13 e.v . 

8. Bij voorbeeld de Memorboe ken van Hanau . Mainz . Straatsburg 
en Weisenau. Zie Salfeld. p.270. 

9. Een voorbeeld hiervan in Becker ( 1984) . pp.75-78. 

10. Archief van de Nassause Domei nraad . H ingman. onder 

nr. 765 1: Rekening van de Ren tmeester der Domeine n van 
Lee rdam. Aq uoi. Hu ijbrecht Vereist. 

11. Van Zu iden, bij lage IX . Lijs t van Joodsche W inke liers. 
12 . G AG , Patentregister nr .5 . an no 1806 . sub 1202. 
13. G AG , nr .27A in doos 9 . nr. 15: geboren op 14jan 1787 als 

dochter van Salomon, zoon va n Lev i Hartog en van Saartj c 
Sa lomon. 

14. Van Zu iden . bijlage IX: Waarschijnlijk een kleinzoon va n 

Samuël E manuë l. di e in 17 19 lid va n het winkel iersgi lde te ·s
Gravenhage was. 

15 . G AG , Stadsarchief. inv.nr. 2336: naamsaanneming Salomon 
Mozes van der Sluys op 19 dec 18 11. Deze fam ilienaam dui dt 
op d iens herkomst ui t Zwarts lui s . Hij was geboren op 10 nov 
1760 (G AG , Li ste civique Gori nchem 18 1 1. nr.326) en was 

resp. win ke lier. kramer en slach ter (GAG. Patentreg ister . nr.5 . 
anno 1806. resp. onder sub. 1179 . 11 80 en 118 1) . Zij n moeder 
Geertruy Rubens ove rleed te Gorinchem op 23 apr 1814 . oud 

109 jaar en 4 maanden (GAG . nr .27 B in doos 9. nr. 15). 
16 . GAG , Stadsarc hief. in v. nr . 2336 : naa msaanneming Salomon 

David Ru bens. Hij werd ge boren in 175 1 e n was getui ge bij 
het hu we lijk Hartog-Harst te Gorinchem op 18 jun 1834 . Was 

slachter en kramer in katoe n (GAG . Patentreg ister. nr. 5 . anno 
1806 , sub 605 en 893/894). 

17. GAG. Patentregister. nr. 5 . anno 1806 . sub 571. 
18 . GAG . Stadsarchief. in v. nr.2336: naamsaan neming 3 dcc 181 1 

Meyer Mozes Hartogs. Geh uwd met Judik Salomon, dochter 
Marjaantje (G AG. nr .27A in doos 9 . nr.1 5 . 12 okt 1788). 

19. Zijn zoon Lev i Po lak tekende te Gorin che m op 1 1 dec 18 1 1 
zij n Acte van Naamsaanne mi ng in Hebreeuwse karakters. 
·Leib Polak .. (G AG . Stadsarch ie f. in v. nr . 2336) . Was marchand 
(koopman) . geboren op 25 jan 1775 en gehu wd met Judith 

Man uë l van Gelderen (G AG. Li ste C ivique 18 11, nr. 39) 

20. Was winke lier in waren. zij n vro uw was Sara Izak (GAG . 
Patentreg ister. nr. 5 . anno 1806. sub 898 en 899) . 

2 1. Hij was marchand e n ge boren op 7 apr 1763 (G AG , Listc 
C ivique 18 1 1. sub 16 1 ): gehu wd met Aaltje Hartog, kregen 
een zoo n Aaronop 24 aug 1797 (GAG. nr .27A in doos 9 . 
nr . 15). Naamsaannem ing als Izak Mozes van der Sluijs werd te 
Gorinchem op 22 dec 18 11 vo lt rokke n (G AG . Stadsarchief , 
inv.nr.2336). Zijn moeder. Saartje Enoch , geboren te Koble nz 

1736 . overl eed te Gorinchem op 15 apr 1823. 

22. De oorspron kelij ke tekst is te vinde n in de Sachsenspiegc l. hct 
Duitse wetboe k. da t tussen 1189 e n 1235 tot stand kwam. 

Noten bij hoofdstuk 2 
1. Emck ( 1929) . p 13. 
2. Brief van Becker. 3 1 mrt 1988: Hij slu it niet uit, dat het hier 

joele n kan betre ffen en gee ft voorbee lden van toenm al ige 
joodse hande l in kalk te ·s-Gravenhage en ge ldschi e ten vanu it 

Keulen en Luik in het Ge lde rse. 

3. Becker (1984) . p.77. 
4. G AG. RA 208. f. 23v (30 j un 1481 ). Gevonde n en medegedee ld 

door dhr. R . F. van Dijk . archiefbeambte. 
5. Leerdam . p .28. 
6. G AG. brief van E . Schut aan GAG. 3 jun 1985. 
7 . G AG. brief van Busch aan Schu t. 6 jun 1985: verwij st naar 

RA inv . nr. 30. 
8. Frankenhui s-van Scheijen , pp. 19-2 1 en 25 . 

9 . Lee rdam. p .4 . 

10 . Emck ( 1929) . p.4 1 
11 . GA G. in v .nr. 85 . Vroedschapres. 1569- 1777 . f.10 8: inv .nr. 

108 . Vroedschaprcs. 1625- 1795 . f .27v. 
12. W. F . Emc k. Oude name n van hui ze n en straten in Gorinchem. 

Gorinchem. 1924 (handschrift. GAG . bib!. ·Oud Gorcum '), 

f.280. 
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2. 

13. GAG . Stadsarchi ef. inv.nr. 3130 : cursive ring va n ons. 

14. Op het be lang van dit gege ven al s begindatum van de gemeente 

is gewezen in Stamkot ( 1982) . p. 74. Dat he t hi e r ·dopen· zou 

betreffen is een fo ut. waarop Busch (In: GC. 15 dec 1982) 

terecht hee ft gewezen. 

15. Stamkot ( 1982). pp.68-69. 

16. M. E. Bolle. De ophe ffing van de autonom ie der kehilloth 

(Joodse gemeent en in Nederland. 1796). Amsterd am . 1960. 

p.79. 

17 . Leerdam. p.6. 

18. Kossmann. p . 10 . 

19. Jan Lucassen. Naar de kusten van de Noo rdzee . Trekarbeid in 

Europees perspektief. 1600-1900. Go ud a. 1984' ' . 

20. Bijvoo rbee ld Leerdam. p. 3: · 1a de vervo lging der Joden in 

1741 in Frankfon. v luchtten ve len naar Nederland. Enkelen 

kwamen in Leerdam via de Meijerif . 

2 1. Voor een verde re di scussie hi e romtrent wordt ve rweze n naar: 

A.H . Huussen jr. De emancipat ie van de Joden in Nederland . 

In : BMG N 94. afl. 1 ( 1979). pp.75-83 en J. Michman . De 

emancipatie van de Joden in Nederland . In : BMGN 96 . a tl. 1 

( 198 1). pp. 78-82. Naar aan le iding van: H. Daalder . Dutch Jews 

in a Scgmented Society . In: Ac ta H isto riae Neerlandicae X 

( 1978). pp . 175- 194 e n J. M ichman. Gothi sche torens op een 

Corintische gebouw. De doo rvoering van de emanc ipat ie der 

Joden in Nede rl and. In : TvG 89 ( 1976) . pp.493-517 

22. Becker ( 1987). pp.8 -9. 

23. Kolk . nr.491. 

24. GAG. Stadsarchief, in v .nr. 66. Rcso luti ën van den Raad der 

Gemeente 1795. f.62 3. 
25 . GAG. Stadsarchi ef. inv.nr. 67. Reso luti ën van den Raad der 

Ge meente 1796. f.305 v-306. 
26. Idem. f.317-3l7 v . 

27. GAG. Stadsarchief. in v. nr . 95. Index op de Reg isters der 

Resolutiën va n de Representanten der Gemeente van Gorinchem. 

1795-1808 . f.93 . 

28. Ko lk. nr.492. 

29. GAG. Stadsarchief. in v.nr. 95. Index op de Reg isters der Rc

so luti ën van de Represe ntanten der Gemeente van Gorinchem . 

1795-1808 . f.200. 
30 . G AG. in v. nr . 27b: G A R"dam. archief N IG R"dam . in v .nr. 

1269. 

3 1. Brief van Stamkot aan M. Barns-van der Staa ij. 8 jan 1985 . 

32. GAG. Stadsarchief. in v. nr . 53 . Reso luticn va n den Raad der 

Stad Gorinchem 18 14-1 8 15. ff l45-l45 v . 

33. GAG , Index op de Reso lutien van Burge meester en Wethouders 

van Gorinchem van af 1816-1 846. ff. l 50v- l 5 I. 

34. Blitz. pp.2-3. 

35. GAG. Index op de Reso luti cn van den Raad der stad Gorinchem 

beginnende 1834 tot 1889 . IÏ.276. 279v . 321 v e n 329v. 

36 . GAG . Kad as te r Gorinchem. 2de legger. p .267 . perce len nrs. 

A l205 en A l 209. 

37 . Beknopte gesch iede ni s . p .1 8 . 

38 . Van Goch. p.57. 

39 . Gan s . p.272. 

40. GAG . Stadsarchi ef. inv.nr. 23 36 (29 okt 1811 ). De verschill e n 

laten zich verklaren door onwennigheid met het ni euwe reg i

stratie sys teem. Zo deed bijvoorbeeld Benjamin Salomo n de 

Jong(e) wel · trouwhartig mee aan de volk stell ing in juli 18 11. 

maar geeft in dece mber 1811 zijn kinderen ni e t op bij de 
aanneming geslach tsname n· (Aante keningen Re mmers. 10) . 

41. Van Goch. pp.5 7-58. 

42. GAG. RA. in v. nr. 15 ... Stukken bet reffende de ordinaris 

civ iel e zaak va n Frederik Ockerse tegen Emanuel Machiel 

Hartog . 1806- 1810. 
43 . Blitz . p.2. 

44. GAG . Stadsarchief in v .nr. 2336. 

45. GAG. Index Burge meesteren van Gorinc hem 18 16 lot 18 19. ff. 
89 v e n 221 v. 

46 . Van Goch . p.58 . 

-17 . C. Smits . De Afscheiding van 18 34 . Gorinchem en ·Beneden 
Gelderland· (Deel 1). Oudkarspe l. 1971. 

-18. Van der Aa. 4 ( 1843) . p.682 : Van Goch. p.57: Centraal Blad 

(24 j un 1932) . p . 1 

49. G AG . Li stc Civique. nr .805 (medegedeeld door J.Becke r , 26 

sc p 1988). 

50. Van Goch. p.57: Cen traal Blad (24 jun 1932) . p. 1. 

5 1. GAG . Burgemeester e n Wcthoudcren 183 1- 1834. ff.3 80-380 v 
(request 27 sep 1833) en f.444 (adres 22 feb 1834). 

5 2. Van Goch. p.58: Centraal Blad (24 jun 1932) . p. l . 

Noten bij hoofdstuk 3 
1. Van der Aa . 4 ( 1863) . p.674. 

2. GAG. Burgemeeste r en Wethoudcren van Gorinchem. Extrac ten 

uit het verbaal van het verhandelde bij de gedeputeerde staten 

va n de provi ncie Zuidholland. nr. 445/8357. 20. inzake toelage 

Z.M .. 16 apr 1841 : nr. 445/12694 . inzake ve rk oop oude kerk. 
18 jun 184 1: Re so lutien Burgemeester en Wethouders , f. 108. 

inzake goed keuring aa nbesteding. 17 j ul 1841 . met brief van 

kerkbestuur aan B&W en Nota va n Ontvangsten en Uitgave n 

tot aanbou w van een ni euw Bedehu is voor de Israë liti sche 

ge meen te te Gorinchem . 

3 . Van Pee r. Weet U waar het was 0 14 jul 1972: idem , Bezoek 

aan Gorkum ( 1974) . p.48. Na de oor log werd hier nieuwbou w 

gep leegd voor Huize Steyndelt. 
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4. GAG . B&W . Ectract uit het ve rbaal va n het ve rhande lde bij de 
Gede puteerde Staten van de provinc ie Zuidholland. nr. 4-13--1-15/ 
17296. 8 . 6 aug 184 1. 

5. Alle hier genoemde elementen bevinden 7. ich nu in het Gorcurnsc 
rnuscurn Di t is in Beth lehem. 

6. Centraal Blad (24 ju n 1932 ). p. 1. 

7. GAG . Resol ut ie n va n Burgemeester en Wethoude rs der stad 

Gorinchem. 17 juli 1841. bijgesloten brief van kerkbestuur aan 
B&W. 

8. G AG . Burgemeester en Wethouders va n Gori nchem va n 3 j un ij 
1849 lot 23 Octr 1851. L625v . 29 apr 185 1. 

9. GAG. Index op de Reso luti en van den Raad der stad Gorinchem 
begi nnende 1834 tol 1889 . 1·.217v . 15 apr 1853. 

10. GAG. Kadaster Gori nchem Ode legger). art. 267. De Israël itische 
Gemeente. nr.1 5 en 21 

11 . Lee rd am. p.21. 
12 . Voor het eerst opgenornen in Van Goch. p.58 . 
13. GAG. Kad aster Gorinchem (2de legger). art.267 . De Israëli tische 

Gemeente. nr. 19 en 28/29. 
14. Van Peer. Weet U waar het was ·1 14 j ul 1972. 
15. Idem. onder verw ijzing naar S. Ph . de Vries Mzn. Joodsehe 

riten en symbolen. 1932. 

16 . Leerdam . p.21. 

17. Van Peer. Wee t U waar het was 0 14 jul 1972: briefschrijfster 
aanged uid al s ·Mevrouw De S. · 

18. GAG. bib!. nr. 30 1 B 24. Adresboek voor Gorinchem . 1908. 
p. 122. 

19. GAA. P. A . 714. in v. nr 769. 1929 Begrooting: Neder!. Isr: 
Gemeente te Gorinchem. 

20. GAG . Inde x Burgemeesteren e n Wethouders 1816 to t en mei 5 
Aug. 1846. tT 196-197v . 7 jun 181 7. 

21 GAG. Index op de Resol utien van den Raad der stad Gorinchem 
beg innende 1834 tol 1889. ff.39 -40 . 9 aug 1 839 en f 151 v . 23 
ok t 1844. 

22. GAG. Burgemeester en wethouders van Gori nchem van 12 
Augs 1846tot 3janij 1849. L22v . 150kt 1846. 

23. GAG. lndex op de re so luti en van Burgemeester en Wethouderen 
der stad Gorinchem. beg innende den l 2e. Augustus 1846. 
f.2 16 .. 17 feb 1852 : verw ij st naar B&W. f.44. 

24. GAG. Burgemeester en wethouders va n Gorinchem van 3 jan ij 
1849 tot 23 Octr 185 1. ff.569-569v. 4 dec 1850. 

25. GAG . Reso luti en van den Raad der stad Gorinchem beg innende 
1834 tot 1889. f.361. 15 apr 1853. Er was echter nog sprake 
van een jaar uit stel. zie: Reso lutien van Burgemeester en 
Wethoude ren der stad Gorinchem . beg innende de. l 2e. Augustus 
1846 . f.226v. 12 apr: f.2 33 . 26 apr 1853 : f.2 65 v . 28 jun en 
f. 281 v. 4 aug 1 853. 

26. GAG. Burgemeester en Wethouders van Gorinchem 1854 e n 
1855. ff.32- 32v . 15 mrt 1854 . 

27. Idem. ff.202-203. 3 nov 1854. 
28 . G AG . Burgemeester en wethouders van Gorinchem 1854 en 

185 5. f.2 . 3 jan en ff.30v-31 . 22 feb 185 1. 
29. Beknopte geschiede ni s . p.1 8: in het jaar 1859. In 1857 bedroeg 

d it aantal zelfs dcnig (G AG. Gemeenteverslag: 1857). 
30. GAG . Burgemeeste r en we thouders van Gor inchem 1854 en 

1855 . f.440. 14 aug 1855: Zo kon Klaartje Perexempcl niet 
worde n toegelaten . omdat z ij nog geen 6 jaar oud was. 

31 GAG. Gemeentevers lagen 1855 . 1857 e n 1859. 
32 . GAG. Burgemeester en wethouders van Gorinchem 1854 en 

1855. tl.223v-224. 6 dec 1854. 

33. Idem. f.356 v . 19 apr 1855 en f.474v. 1 dcc 1860. 
3-1. Van Goch . p.5 8 . 

35. L . Fuks. Jodendom. In: Oosth ocks Encyc lopedie. Utrecht 
( 1968- 1972). dee l 8 . p.1 05. 

36. GAG. Burgemccsteren 18 16-1 8 19 . IT340-340v.: Aa nschrij vi ng 
va n Geel: Staten nopens de te ve rleenen subsidie aan het 
lsrae litisch kerkbestuur ( 10 jul 18 18) 

37. GAG. Burg . en Weth .. 1828- 1830. f.405v: Miss ive nopens 
eene quota . door de l srael: Gemee nte al hier ve rsch uldigd (30 

j ul 1830) 

38 . Mooiman-Slob. p.40. 
39. Idem. p.14 (Tabel 2). 

40 . Idem. p.22 . 
-Il. GAG. Nie uwe Gorinche mschc Courant. jrg.1 . nr.25 (27 dec 

187 1 ): geeft een voorbeeld van een particul iere ke rst-uitdeling 
te Naarden. bestaande uit een pond (va rk ens)spek en een kop 

erwten per persoon . ·De 7. ich aanmeldende Israë li eten kregen 

i.p.v. ha lf pond spek f 0.25 in ge ld·. 
42. Mooiman-Sl ob . p.22. 

43. Idem. p.69. Bij lage IL 
44. Idem. p.15. 
45. Idem. p.40. 
46. Ide m. p.47 . T abel 4 en 5. 
47. Idem . pp.42-44. 
48 . Idem . p.46. 
49. Aan tekeningen Remmers . 1 Sa (aan de hand van de gemeente

vers lagen). 

Noten bij hoofdstuk 4 
1. Becker ( 1987). p.16. De ruimere interpretatie van het na-oorlogse 

Verbond van Liberaal Re li g ieuze Joden is voor dit onderzoek 
met be trekkin g tot Gori nchem niet relevant. 

2. Mediene (1984). p.52 . 
3. Bijvoorbeeld Culemborg en Dordrecht: Brasz ( 1984): Kalb 
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( 1988). 

4. Kalb ( 1988). p.71: Begon twee jaar geleden aan zo·n stud ie 

me t betrekking 101 de relati ef n iet zo gek vee l grotere Dordtse 

kill e en kan ,och slechts een tu sse nstand· presenteren. 

5. Mevrouw S.G .H .J. Remmers uit Amsterda111 deed hiernaar in 

de zome r va n 1986 onderzoek. Voor haar ter beschikking 

gestelde aantekeningen zeggen wij dank. 

6. Voor een overzicht va n joodse genealogische bronnen 111.b.t. 

Gorinchem, zie: Stamkot (jan 1988). p.3. 

7. Verge lijk met betrekking 101 Dordrecht hetgeen Kalb. pp.93-9-+ 

over fami li ena111en sch ri j ft. 

8. In verband 111e1 de hoge kinders te rfte is de lee ftijdgrens van 15 

jaar aangehouden . In navo lging van Kalb. p.83. 

9. Daarbij moel in aan merki ng worde n genomen . da t de gegevens 

m .b. t. Gorinchem het meest co111pleet zij n (door geboorteboeken) 

en de c ijfers voor die stad we lli cht daardoor hoger uit val len . 

10. brief E. L. Israël, 20 januari 1988. 

11. Over ve rhuizin g naar de eerste twee steden kwam in format ie 

binnen via e igen onderzoe k op GA Amste rdam en een brie f van 

Kalb. 3 feb 1988 . betreffende Dordrecht. 
12. GAG, Adresboeken van 1876. p .x en 1908 . p.xli. 

13. Van Pee r. 14 jul 1972 : abusievel ijk Van Kalkert. 

14. Kal b, bijlage 16 . pp. 1 15-1 16. 
15. Brasz ( 1983) . p.62. 

16. Zoa ls b ijvoorbee ld Spanjaard in Borne. Z ie : Eric Fi se he r . 

Fabriqueurs en fab,ikanten. T we nte. Borne en de katoennijver

he id 1800-1930. Utrecht. 1983 (diss). 

17. Van Tiel, 21 mei 1988. 

18. Van Peer , 30 jun 1972 . 

19. GAG. Adresboeken 1880 . p.vi i en 1908. p.80. 

20. Remmers . p .2a . n.a.v. overlijde ns-acte uit 1863. 

21. Meijl er. Verbeterde aantekeningen. 2 1 ap r 1988 . p.6. 

22. Beem ( 1981 ), p . 104. 

23. Van T ie l, 21 mei 1988. 

24. Van Peer. 21 apr 1972. Deze herinnering we rd door mevrouw 

Hakken op omstreeks 1912 gedateerd. 

25. Moleg raaf. 23 ok t 1987. 

26. Van Pee r. 1972. p.48: Busch . 1980 . p. 16. 

27. Van Hoogdalem . p.17. 

28. Si111o n Koster. De legenden va n Sarah Bern hard!. fantasie en 

werkel ij kh e id. Zut phen . 1974 . pp . 63-64. 

29. Howard W. Haggard. Van Medicijnman 101 geneesheer. Vijftig 

ee uwe n strijd voor zieke en kraamvrouw. Amste rdam. 1951 . 

pp .98-99 . 103 en 185. 

30. Mededeling Aart Bijl , 16 feb 1989. 

3 1. Hes. pp.132- 133 : Wie is dat'7 ( 1956) . p.481. 

32. GAG. RA. in v. nr. 15· . de b ijges lo ten acte van patent nr. 

1240. 

33. G AG. Gemeente,·erslag 1855 en 1857. 

34. G AA. pan . arch. 71-+. in v.nr. 769 . Begroot ing: Nede r!. lsr: 

Gemeente te Gorinchem 1929. 

35. GAG. Ad resboeken 1868. 1880 en 1892 . 

36. Van Pee r. Weet U waar het was·l 9 j un 1972. 

37. Van Hoogdalem ( 1967) . p.103. 

38 . A. van Beintum (pse udoniem voor mej. A. V isser), Bij 't 

portret va n Jan de Rijmer. Gorinchem. nov. 1962 (ongepubl.). 

Waarschijnlijk kwam Jan toch va n buiten Gorinchem. 

Noten bij hoofdstuk 5 
1. Van Voole n (sep 1987). pp.3-4. 

2. Idem. p.5 : de sche iding tussen 111anne n e n vrouwe n is inmidde ls 

opgeheven. 

3. Idem. p.7 . 

4. Idem. pp.5-6 . 

5. Idem . p.8. 

6. Joods Hi storisch Museum. Amsterdam . inv.nr. JHM 467. 

7. Van Voole n (sep 1987) . p .9. 

8 . Brief Bccker. 12 okt 1988. 

9. Van Voole n ( 1987). pp .5-8. 

10 . Meijler. Verbeterde aa ntekeningen . 21 apr 1988. p. 5. 

11. Van Tiel. 21 mei 1988 . 

12. Idem. 

13. Meijler. Verbeterde aan tekeninge n. 21 apr 1988 . p.S. 

1-+. Va n Voole n (1987 ). pp .9- 12. 

15. Leerdam . p.16. 

16. Va n de n Dool. p.3. 

17. NTG R' dam . in v. rn. 757 . brief van Seijffers aa n Dav ids . 26 mrt 

19-+l. 
18. Van Voolen (1987) . pp.12- 14. 

19. Idem . pp.14-16. 

20 . Van Tiel . 21 mei 1988. 

2 1 Leerdam. p.20. 

22. Van Voolen ( 1987) . pp. 16-17. 

23. Tde111 . pp.17-19. 

24. Idem. pp.20-2 3. 

25. iVlcij ler. Verbeterde aante keningen . 2 1 apr 1988. p.5. 

26. Van Peer . 14_jul 1972. 

27. Leerdam . p .20. 

28. G AG. 

29. Va n Goch. p .59. 

30 . Va n Voolen (1987) . pp.24-26. 

31 . Idem . pp .26-29. 

32 . Med iene . p.40. 

33. Leerdam. p.26. 
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34. Van Goch. p.59. 
35. NIW (28 jun 1867) 
36. Van Goch. p.59. 
37. Idem. p.326 (noot 1 ). 
38. Centraal Blad (24 jun 1932). p. 14. 
39. GAR. archief NIG R' dam . inv.nr 757: bri e !· van Seijffc rs aan 

Davids. 6 nov 1940 . 
40. Van Goch. p.59. 
4 1. Centraal Bl ad (24 jun 1932) . pp. l-t-15. 
42. GAG. Adresboeken: 1868. p.89: 1876 . p 95 : 1880. p.17: 1892. 

p.18: 1908. p.122: 192 1. p. 140. 
43. Becker ( 1987). p.201 . 
44. Med iene. p.45. 
45. Könncn. p. 17 (B-52 ). 
46. Mediene. p. 17. 
47 GAG. Adresboek 1908 . p.12:'. 
48. Centraal Blad (2-+ jun 1932 ). p.1-+. 
49. Van Goch. p.326. 
50 . Bibliotheek Rosenthaliana . Amste rdam. Gegevens uit de 

jaarboeken verzameld door mw. S.G.H.J. Remmers. 
51. GAG. Adresboeken: 1892 . p. 18: 1908. p 122 en 1921. p.1-+0. 
52. Fuks. p.200. 
53. Van Goch. p.57. 
54. NIW. 28 jun 1867. 
55. Van Goch. p.59. 
56. Van Rappard ( 1979). 1. p.290. 
57. Cent raal Bl ad . 2-+ jun 1932. Zijn vervolge ns gcventilècrdc 

overtuig ing. dat de israëlitische gemeente ·met opgewektheid 
haar honderdjarig bestaan tegemoet' kan treden. zou niet 
bewaarheid worden. 

58. Idem. p.14: werd de ve ren iging tegengewerkt vanwege haar 
soc iali sti sche ach tergrond. of omdat zij voor een joodse 
gelegenheid optrad''. 

59. GAG . Adresboek 1868 . p. 99. 
60. Idem . 1876. p. 104 . 
61 Idem. 1921. pp.137. 1-+7 en 150. 
62. Du Croo . p. 15. 
63. Van Peer (196-+). p.43. noot 19. In handschrift aanwezig in de 

Openbare Leeszaal te Gorinchem. 
64. Du Croo. p.16. 
65. Van Peer ( 1971). p.20. 
66. Idem ( 1978). 
67. ld ern (2 1 apr 1972). 
68. Du Croo. p. 15. 
69. Meijler. Aan tekeningen. 21 apr 1988. 
70. Idem . gesprek met mw. Banol. 2-+ jun 1988. 
7 1. Hol land. 30 mei 1988 . 

Noten bij hoofdstuk 6 
1. Mediene ( 1984). pp.39-40. 
2. Beknopte Gesch ieden is ( 1987) . p.18. 
3. Blitz ( 1965). pp.1 en 2: Izak en Leentje van de r Giesse n ( 1891 

en 1899) en Sara van der Giessen-van Straten ( 1895). 
-+ Van den Dool ( 1988) . pp.4-5. Waarsch ijnl ijk Dorpsstraat 71. 
5. Idem . pp.3-5 . 
6. Idem. p.-+. 
7. lde111 . p 3. 
8. Stamkot ( 1988) . pp. 1-2. Met bron ve rmelding. Verhoud ingsge

wijs woonden er in Giessen- Nieuwkerk wel meer joelen dan in 
andere oml iggende dorpen of zelfs Gorinche111 1 

9. Idem. p. l. 
10. Beknopte gesch ieden is ( 1987). p.1 8. 
11 Zwam (19-+0) . p.448. 
12. Beknopte Gesch iedeni s. pp.18-19. 
13. Idem . p. 18 . 
1-+. Gans ( 1972) . p.-+21 Op een totale bevolking van 5.032 

inwoners. 

15. RIOD. Oorlogsslachtoffers. dl. 5. p.106: dl.9. p.143: dl.16. 
pp.160en 162:dl.19.p. 121 :dl.31.pp.52 . 67.94en 159. 

16. RIOD . inv.nr. HSS PF map 281 b. Lijst van 19 september 
19-+2. 

17. Van Tiel ( 1988) : aan beide zuidelijke hoeken van Kape lsteeg en 
-steiger bezat 111en een pakhuis. 

18. NIG R'dam . inv.nr 757: verslag ge111eente111iddag 19 jan 1941. 
19. lde111. brief van Seijffers aan Davids. 17 feb 1941. 
20. De Kok ( 1964). p 301 (Bijlage 1. De re ligie tellingen van 1809 

en 1829). 
21. Gans ( 1972). p.-+21. 
22. Kouwenhoven. p.229. 
23. NTG R'dam. inv.nr. 757: briewn van A.Nieuwendijk aan 

oppe1Tabbijn. Amsterdam. 28 jun 1934: opperrabbijn aan A. 
Nieuwendijk. Rotterdam . 29 jun 1934: A. Nieuwendijk aan 
opperrabbijn. Ams terda111. 1 jul 1934: oppe rrabbijn aan A. 
Nieuwendijk . Rotterdam. 6 aug 1934: S. Nieuwendijk aan 
opperrabbijn. Asperen. 7 aug 1934. 

2-+. KoLrnenhmen. p.229. 
25. Lee rdam. p.6. 
26. Idem . pp6-7. 
27. GAR. archief NIG R 'dam . inv.nr. 757: brief van A. Nieuwendijk 

aan opperrabijn . Asperen . 1 jul 1934. 
28. Lcerda111. pp.10-12. 
29. Idem. p.13. 
30. Idem. pp.21-27. 
31. lde111. pp .28-38. 
32. Idem. pp.26. 38-39. 
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33. Brasz ( 1983 ). p.58. 

34. Gans ( 1972) . p.454. 

35. GAG . doss.5 3 . NIG G'chem (ongedateerd ) . leden e n niet -lede n 

der Ned . Isr. Gc m .: Ook aangehaald door Busch ( 1982) . joden. 

36. Brasz ( 1983). p.62. 

37. Stamkot ( 1982) . p .83. 

38. GAG. Adresboek 1908. pp.52 en 121. 

39. Jansen ( 1988 ). p.27. 

40. Meij le r . Verbete rde aanteken ingen . 21 apr 1988. pp.6-7. 

4 1. Brasz ( 1983). pp.63-64. 

42. Een indicati e vormt he t aan tal joodse oorlogslac htoffers . dat in 

Gorinche 111 is geboren. Wij te lden er 102 (RIO D . Oo rlogsslacht

offers) . waarva n er 28 in 1942 nog in Gorine he111 woonden. 

Van de 63 gebore nen van voo r 1900. woonden er in 1942 nog 

8 in de stad. 
43. N IG R'da111 . inv.nr.1270 en 1272. Hierin zijn ook opgeno111en 

jong gestorven ki nderen. enkele geboonen en sterfgevalle n uit 

Gicssen-Nieuw kcrk en ove rledene n van elders. De verhouding 

ge boorte-sterfte li gt dus iets 111inder ongunstig. 

44. Gans ( 1972). p.454 . 

45. Van T iel. 2 1 mei 1988. 

46. Gans ( 1976) . pp.7 -8. 

47. Brasz (1985). p.309. 

48. Cent raal Blad (24 j un 1932). p. 14. 

49. Adresboek 1908 . pp.80 en 138 : Van Peer ( 1974). pp.35 en 

149 . 

50. GAG. doss.53. Leden en n iet-Leden der Ned. Tsr. Gem. 

(ongedateerd. waarsch ijnlijk 1941 ): de genoemde namen va n 

uitgetrede n leden zijn van deze lijst aîko111s tig. 

51. Ad resboek 1908 . pp. 133 en 142 . 

52. GAG . Adres boek 192 1. pp.1 39-1 40. 
53. NIG R'dam. inv.nr.1270 . 1903. 

54. Vcrdoorn. pp.28 1-284: Samuel Sarphati ( 1813-1866) een 

Amsterdamse arts. oorspronkel ijk Portugees- Israëliet. ee n man 

van hoog ideal isme. grote we rkkracht en socia le bewogenhe id . 

actief op tal va n terre inen a ls: stadsre inig ing. broodvoorzien ing. 

onderwijs. woni ngbouw en handel sbevordering. 

55. Bie ge l. 

56. Blit z. p.2. 
57. NTG R'dam. inv .nr. 1270. 1895. 

58. Biege l. 

59. Van Peer ( 1974). pp.35 en 149. 

60. Biegel: GAG. Ad resboeken 1908. 1921 en 1940: Wie is dat'' 

( 1938). p.36. 

6 1. Van Peer ( 1980) . p.97: geeft bijnaa111 zonder ve rklaring. 

62. B iege l: Adresboek 192 1. p. 148 . 

63. Biege l. 

64 . Raadsbeslu it nr.26 (25 ju n 1954) . 

65. Raadsbesl uit nr. 3 1 (26 okt 1973 ) e n 111.28 (25 o kt 1974) 

66. Over de stagnatie: Van Rappard ( 1979). l. p.214: Sta111 kot 
( 1982) . pp.82-82 en 87-88 . 

67. A. Caran sa . Verzamelen op het Transvaalplein. Ter nagedach

tenis van he t joodse prole tariaat van Ams terdam. Baarn . 1984. 
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COLOFON 

Joods Gorcum we rd in opdracht van de stichting Me rewade te Gori nchem in 1989 gezet ui t de letter Times en 
gedrukt bij Snep Offse t te Gorinchem . Ook het omslagon twerp is van Snep Offset. 
Deze ui tgave werd mede mogelijk gemaakt door een subs idie van de gemeente Gorinchem . Het coll ege va n 
B&W van Gorinchem en de d irectie van het RIOD te Amsterdam wordt dank gezegd voor de toegang tot enkele 
archieven. 

Herkomst lllustraties 
Ge meente Archief Amsterdam: 52 
R . van de Berg , Leerdam: 12 , 24 , 54 
Museum ' Dit is in Bethlehem ', Go rinchem: 20 , 26 , 41 , 69 , 100 , 10 1 
P.O. van der C hijs , Haarl em: 9 
Bob J. van Dijk , ' s-Hertogenbosch: 70 rechtsboven. 87 
Fibula van Di shoeck , Haarl em: 10 
Ge meente Archief Gorinchem: o mslag groot , 13, 14 , 15 , 18 , 19 , 22 , 28 , 30 , 32 , 33, 34, 36 , 38 , 44 links , 46, 
47 , 51 , 58 , 59 , 6 1, 62 boven , 72 , 74 , 8 1, 94 , 96 boven 
Joods Hi stori sch Museum , Amsterdam : 17 , 39 
Koninklijke Bibli otheek , Brussel: 8 
H.H. Meijler, Arke l: omslag inzet , 44 rechts, 62 onde r, 65 boven, 70 links boven en onder , 76 , 79 , 86 
Erven Z. C. Molegraaf, Gorinchem: 88 
mw. E. Mozes-Vos , ' s-Grave nhage: 80 
J. C. Noo itrust, Gorinchem: 90 
M useum ' Het Poorthui s' , Leerdam: 42 
mw . S .G .H.J . Remmers, Amsterdam: 40 , 99 
Coll ecti e Ge meente Archief Rotterdam: 23 , 49, 77 
H. F. R. Schöyer , Zoetermeer: 67 , 96 onder 
H .A. van T iel, Gorinchem: 50 , 66 
drs. H. M . den Uijl , Gorinchem: 21 
S.R . Veldhui ze n, Gorinchem: 56 , 78 

Voor zover er nog geen contact is opgenomen ove r afbeeldingen in dit boek, kunnen rechthebbende n zich wenden 
tot de uitgever: sti cht ing Merewade, Pos tbus 548 , 4200 AM Gorinchem . 

120 



imes en 

� van 

tot enkele 

inks, 46, 

6 

ich wenden 







1349-1964 JOODS GORCUM een gedenkboek 

Gorinchem heeft ruim 177 jaar een joodse gemeente binnen haar grenzen 

gehad. Maar vóór de registratie van de geboorten, vanaf 1887, waren er al 

joden in de stad. De eersten werden in de l 4de eeuw slachtoffer van een 

pestpogrom. In later eeuwen kon men zich hier vreedzaam vestigen als slager 

of textielhandelaar. In de l 9de eeuw groeide de gemeente uit: goed georgani

seerd, met een synagoge, schooltje en armenzorg. De ruim 200 joden wisten 

zich soms generaties lang te Gorinchem te wortelen. 

Vanaf 1900 nam het aantal lidmaten van het Nederlands Israëlitisch Kerkge

nootschap af, vooral door de trek naar de grote steden en assimilatie. De grote 

klap kwam echter door de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog, die ook 

de Gorcumse Joden trof. Ongeveer een kwart probeerde na 1945 een bescheiden 

gemeente-leven op te zetten. Door emigratie en voortschrijdende ontkerkelijking 

moest de synagoge verkocht worden. In 1958 viel zij ten offer aan de stadssa

nering. De gemeente werd tenslotte in 1964 bij Rotterdam gevoegd. 

Enkele joodse namen zijn bekend gebleven, zoals van de artsen Biegel, Van 

Straten en Schöyer en toneelregisseur Machiel Koster. Maar ook over de 

minder bekenden en de naamlozen gaat dit boek. Opdat deze Gorcumers in 

herinnering blijven. 

Stichting Merewade, Postbus 548, 4200 AM Gorinchem, 1989 

ISBN 90 70544 07 5 geb. 

Zetwerk en druk: Snep Offset bv, Gorinchem. 
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